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Ubegrensede muligheter

for en spesiell opplevelse
Legg til en Philips Hue White and Color Ambiance-mignonpære i Philips Hue-systemet, 
og få hvitt og farget lys av høy kvalitet som gir endeløse muligheter.

Ubegrensede muligheter
• Vær kreativ med 16 millioner farger
• Synkroniser lyset med musikk og film
• Lys opp spillet ditt
• Våkne opp og sovne på en naturlig måte
• Skap den stemningen du helst vil ha fra varmhvitt lys til kjølig dagslys
• De forskjellige lysinnstillingene gjør at du kan slappe av, lese, konsentrere deg eller få mer 

energi.
• Smart styring, både hjemme og på farten
• Angi de tidsinnstillingene du vil ha.
• Installasjonsfri dimming
• Styr lyset på din måte
• Krever en Philips Hue-bro
• LED-lyspære som kan styres trådløst
• Kan bare dimmes med Philips Hue-kompatible enheter



 Vær kreativ med farger

Lek deg med lys og velg mellom 16 millioner 
farger for å endre utseendet og atmosfæren i 
rommet på et øyeblikk. Angi scenen enkelt 
med ett knappetrykk. Bruk et favorittbilde og 
gjenopplev det spesielle øyeblikket med livlig 
lys. Lagre favorittlysinnstillingene dine og hent 
dem frem med et tastetrykk

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 
tredjepartsappene og oppdag de fantastiske 
tingene du kan gjøre med Philips Hue.

Lys opp spillet ditt

Løft spillopplevelsen til neste nivå. Last ned 
tredjepartsapper og oppdag de fantastiske 
tingene du kan gjøre med Philips Hue.

Våkne opp og sovne

Philips Hue hjelper deg med å starte dagen på 
en behagelig måte. Lysstyrken økes gradvis og 
simulerer en soloppgang som gjør at du våkner 
på en naturlig måte, i stedet for å bli vekket av 
en vekkerklokke. Få en god start på dagen. Om 
kvelden kan du roe ned, slappe av og gjøre 
kroppen klar for en god natts søvn med et 
avslappende hvitt lys.

Skap den stemningen du helst vil ha.

Bestem deg for den stemningen du vil ha og 
dekorer hjemmet med varm- eller kaldhvitt lys. 

Du kan oppleve forskjellige typer lys hele året 
rundt; Det kan være det skarpe hvite lyset som 
minner deg om en vårbris, det varmhvite lyset 
fra en sommersol eller det iskalde dagslyset om 
vinteren.

Belysning for de daglige gjøremålene 
dine

Lys påvirker humøret og oppførselen vår. Med 
Philips Hue kan du forvandle de daglige 
rutinene til fornøyelige øyeblikk. Hopp over 
morgenkaffen, og gjør deg klar for dagen med 
kjølig og klart hvitt dagslys som bidrar til å gi 
kropp og sinn mer energi. Hold fokus med et 
finjustert klart og hvitt lys, eller len deg tilbake 
og slapp av med en myk glød av hvitt lys for å 
få en perfekt avslutning på dagen.

Smart styring, både hjemme og på 
farten

Med Philips Hue iOS- og Android-appene kan 
du styre belysningen 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.
8718696695166

Høydepunkter
Én lyspære E14
E14-pære Hvitt og farget lys



Utgivelsesdato  
2017-12-17

Versjon: 5.2.1

12 NC: 9290 013 01301

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
Lyspæren
• Sokkel: E14
• Formfaktor: B39
• Levetid: 25000 time(r)
• Fargetemperatur: 2200–6500 K
• Effekt: 6,5 W
• Inngangsspenning: 220–240 V
• Lysmengde: 16 millioner farger
• Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
• Høyde: 39 millimeter
• Bredde: 117 millimeter
• Maks. effekt i bruk: 6,5 W

Hva som er i esken
• Bro: Nei
• Ethernet-kabel: Nei
• Strømadapter: Nei
• Hue-pærer: 1
• hue-dimmeren: Nei
• hue-bryter: Nei

Miljøet
• Fuktighet ved drift: 5 % <H <95 % (ikke-

kondenserende)

Garanti
• 2 år
•
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