
 

 

Philips Hue
White and color ambiance 
Iris Bordlampe

Iris, problemfritt
gjennomsiktig
LED

71999/61/PH

F
Le
ell
argelegg din verden med lys
gg til Philips Hue Iris i systemet ditt. Den stilige lampen kan stå på skrivebordet, hyllen 
er gulvet og fyller veggene med vakkert farget lys.

Fargelegg din verden med lys
• Plug and play
• Uthev med farger
• Synkroniser lyset til musikk og filmer

Enkel kontroll og komfort
• Smartkontroll, både hjemme og på farten
• Angi tidsinnstillinger slik du vil
• Installasjonsfri dimming
• Kontroller det på din måte
• Krever en Philips Hue-bro



 Plug and play

Philips Hue Bloom er utformet for å gi 
indirekte belysning og er en perfekt måte å 
fremheve bestemte møbler eller 
arkitektoniske særtrekk i hjemmet ditt på. Og 
siden det er et pluggbasert produkt, kan du 
enkelt flytte det rundt og plassere det der et 
strømuttak er tilgjengelig. Sett det på TV-
kabinettet. Skrivebordet ditt. Eller like under 
ditt favorittmaleri. Plasser det enten i eller 
utenfor synsfeltet, og det prisvinnende 
designet vil gli sømløst inn sammen med resten 
av interiøret.

Uthev med farger

Velg mellom 16 millioner farger. Legg til 
detaljer i hjemmet ditt. Lys opp ett sted med en 
fargeskvett. Eller bad veggene i slående 
nyanser. Dim intensiteten og bland myke farger 
for å få jevne lyseffekter.

Synkroniser med musikk og filmer

Utvid TV-opplevelsen til hele rommet eller 
synkroniser lyset til favorittmusikken din og se 
hvordan lyset reagerer på rytmen. Last ned 
tredjepartsprogrammene og oppdag de 
fantastiske tingene du kan gjøre med Philips 
Hue.

Smartkontroll, både hjemme og på 
farten

Med Philips Hue iOS og Android-
applikasjonene kan du fjernkontrollere lysene 
uansett hvor du er. Kontroller om du har 
glemt å slå lysene av før du dro hjemmefra og 
slå dem på hvis du arbeider sent.

Nyttige tidsinnstillinger

Philips hue kan få det til å virke som om noen 
er hjemme selv om alle er borte, ved hjelp av 

tidspunktsfunksjonen i Philips Hue-appen. Angi 
lysene til å slå seg på på et forhåndsinnstilt 
tidspunkt, slik at lysene er på når du kommer 
hjem. Du kan til og med angi at forskjellige rom 
skal lyse opp til forskjellige tidspunkt. Og du 
kan selvfølgelig la lampene slås av gradvis om 
kvelden, slik at du ikke trenger å bekymre deg 
for at du har latt noen lyskilder stå på.

Installasjonsfri dimming

Opplev garantert jevn dimming med Philips 
Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Akkurat 
passe. Det er ikke nødvendig med ledninger, en 
elektriker eller installasjon

Kontroller det på din måte

Koble Philips Hue-lyskildene til broen og 
oppdag de endeløse mulighetene det gir. 
Kontroller lyskildene fra smarttelefonen eller 
nettbrettet via Philips Hue-appen, eller legg til 
brytere på systemet for å aktivere lyskildene. 
Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer 
for å få en fullstendig Philips Hue-opplevelse. 
Philips Hue fungerer til og med med Amazon 
Alexa, Apple HomeKit og Google Home, og lar 
deg kontrollere lysene med stemmen.
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Design og utseende
• Materiale: syntetiske materialer
• Farge: gjennomsiktig

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Kan dimmes
• Passer perfekt til å skape stemning
• Skifter farge (PowerLED)
• Spredende lyseffekt
• Inneholder strømadapter
• ZigBee Light Link
• Frustrasjonsfri eske

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 18,8 cm
• Lengde: 29,8 cm
• Bredde: 19,8 cm
• Nettovekt: 0,800 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 100–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, 24 V
• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: 10 W

• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 10 W
• Lyskildens levetid på opptil: 20 000 timer
• Lysvinkel: 120°
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 210 lm
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 19,4 cm
• Lengde: 31 cm
• Bredde: 21,1 cm
• Vekt: 1,487 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Stue og soverom, Barnerom
• Stil: Uttrykksfull
• Type: Bordlampe
•
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