Philips Hue
Hvid atmosfære

Én pære
GU10
5,5 W

8718696598283

Lys til dine øjeblikke
Fra solopgang til solnedgang
Tilføj en Philips Hue-spot med hvid atmosfære til systemet, og forbedr hjemmet med
toner af hvidt lys. Med et interval fra varm hvid til køligt dagslys hjælper denne pære dig
med at vågne, slappe af, læse, koncentrere dig eller få energi.
Lys til dine øjeblikke
• Fald i søvn og vågn naturligt
• Skab atmosfære lige fra varmt hvidt lys til køligt dagslys
• Slap af, læs, koncentrer dig, og få energi med lysopskrifter
Nem styring og komfort
• Smart styring, hjemme og udefra
• Indstil timere efter eget ønske
• Dæmpning uden installation
• Styr det på din måde
• Kræver en Philips Hue-bro
• LED-pære til trådløs betjening
• Kan kun dæmpes med Philips Hue-kompatible enheder
• Passer perfekt
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Vigtigste nyheder
Fald i søvn, og vågn op

Lys til dine daglige aktiviteter

Timere gør det praktisk for dig

Philips Hue hjælper dig med at stå op på den
bedst tænkelige måde og giver dig en frisk start
på dagen. Lysstyrken øges gradvist som ved en
solopgang, så du vågner naturligt i stedet for at
blive vækket af et larmende vækkeur. Få den
bedste start på dagen. Om aftenen hjælper det
afslappende, varme hvide lys dig med at stresse
af, slappe af og forberede kroppen på en god
nats søvn.

Lys påvirker vores humør og adfærd. Philips
hue kan hjælpe dig med at gøre dine daglige
rutiner til øjeblikke, som du kan nyde. Spring
morgenkaffen over, og gør dig klar til dagen
med et køligt, klart, hvidt dagslys, der giver
energi til krop og sind. Hold fokus med
finjusteret klart, hvidt lys. Eller sæt dig godt
tilbage, og slap af med et blødt, hvidt lys som en
perfekt afslutning på dagen.

Skab stemningen

Smart styring, hjemme og udefra

Philips hue kan få det til at se ud, som om du er
hjemme, når du ikke er, ved hjælp af
planlægningsfunktionen i Philips hue-app'en.
Indstil lyskilderne til at tænde på et
forudindstillet tidspunkt, så lyset er tændt, når
du kommer hjem. Du kan endda indstille
rummene til at tænde på forskellige
tidspunkter. Og du kan naturligvis lade
lyskilderne slukke gradvist om aftenen, så du
aldrig skal være bekymret for, om du har ladet
lyset være tændt.
Dæmpning uden installation

Indstil den rette stemning til ethvert øjeblik, og
dekorer hjemmet med varmt til køligt hvidt lys.
Opnå glæden ved forskellige stilarter i årets
løb, uanset om det er det klare hvide lys, der
minder om en forårsbrise, sommersolens
varme lys eller det kølige dagslys på en
vinterdag.

Med Philips Hue iOS- og Android-apps kan du
fjernstyre lyset, uanset hvor du befinder dig.
Kontroller, om du har glemt at slukke for lyset,
før du forlod hjemmet, og tænd det, hvis du
arbejder sent.

Oplev dæmpning helt uden besvær med Philips
Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Helt perfekt.
Intet behov for ledninger, elektriker eller
installation
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Specifikationer
Pæren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokkel: GU10
Formfaktor: GU10
Levetid: 15.000 time(r)
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Watt-tal: 5,5 W
Indgående spænding: 220-240 V
Lysudbytte: Fra varm til kold hvid farve
Lumeneffekt: 250 lm ved 4000K
Kan opgraderes via software: med forbindelse til
hue-broen
Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
Højde: 57 mm
Højde: 2,2 tommer
Bredde: 50 mm
Bredde: 2,0 tommer
Maks. strømforbrug ved drift: 5,5 W
Maks. strømforbrug ved standby: 0,1 W

Hvad følger med?
•
•
•
•
•
•
•

Bro: Nej
Ethernet-netværkskabel: Nej
Strømadapter: Nej
hue-pærer: 1
hue-lysdæmperkontakt: Nej
Hvide hue-pærer: Nej
hue-trykkontakt: Nej

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner
ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: 0 °C - 40 °C

Garanti
• 2 år
•
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