Philips Hue
White and color ambiance
Startsæt E27

Startsæt
3 x E27 + afbryder
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Ubegrænsede muligheder
til ekstraordinære oplevelser
Philips Hue leveres med 3 pærer, en bro og en afbryder. Den kan forvandle belysningen
til en ekstraordinær oplevelse med farvet og hvidt lys. Synkroniser lyset til musik, tv og spil,
og opnå betagende effekter.
Ubegrænsede muligheder
• Vær kreativ med 16 millioner farver
• Synkroniser lyset med musik og film
• Oplys din spiloplevelse
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
• Styring via den medfølgende, trådløse Philips hue-lysdæmperkontakt
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Vigtigste nyheder
Vær kreativ med farver

Oplys din spiloplevelse

Skab stemningen

Leg med lys, og vælg mellem 16 millioner farver
for øjeblikkeliget at ændre et lokales
fremtoning og atmosfære. Skab den stemning,
du ønsker uden besvær med et enkelt tryk på
en knap. Brug dit yndlingsfoto, og genoplev det
særlige øjeblik med strejf af lys. Gem dine
foretrukne lysindstillinger, og hent dem frem,
når du ønsker det, med et enkelt tryk.

Løft din spilleoplevelse op på et højere niveau.
Download tredjepartsapperne, og opdag de
fantastiske ting, du kan gøre med Philips Hue.

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.

Fald i søvn, og vågn op

Lys til dine daglige aktiviteter
Synkroniser det med musik og film

Udvid din TV-oplevelse til hele rummet, eller
synkroniser lyset med din yndlingsmusik, og se
hvordan lyset reagerer på rytmerne.
Download tredjepartsapps, og oplev de
fantastiske ting, som du kan opnå med Philips
Hue.

Philips Hue hjælper dig med at komme ud af
sengen på den bedste måde for dig og giver dig
en frisk start på dagen. Lysstyrken øges
gradvist som ved en solopgang, hvormed 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 slappe af, falde til ro
og forberede din krop til en behagelig
nattesøvn.

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.
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Specifikationer
Pæren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokkel: E27
Formfaktor: A60
Levetid: 25.000 time(r)
Farvetemperatur: 2000 K-6500 K + 16 millioner
farver
Watt-tal: 10 W
Indgående spænding: 220-240 V
Lumeneffekt: 806 lm ved 4000K
Kan opgraderes via software
Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
Højde: 110 mm
Maks. strømforbrug ved standby: 0,2 W
Diameter: 62 mm

Broen
•
•
•
•
•

Højde: 26 mm
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
Maks. antal tilbehørsdele: 12
Maks. antal pærer: 50
Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz

Kontakten
•
•
•
•

Batterier inkluderet: 1 x CR2450
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
Levetid: 50.000 klik
Maks. lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er

sluttet til en hue-bro
• Minimumbatterilevetid: min. 3 år
• Software kan opgraderes: med forbindelse til huebroen
• Kontaktdybde: 11 mm
• Kontakthøjde: 92 mm
• Kontaktbredde: 35 mm
• Vægpladedybde: 14 mm
• Vægpladehøjde: 115 dB mm
• Vægpladebredde: 70 mm
• ZigBee Light Link: protokol IEEE 802.15.4

Hvad følger med?
•
•
•
•
•

Bro: 1
Ethernet-netværkskabel: 1
Strømadapter: 1
hue-pærer: 3
hue-lysdæmperkontakt: 1

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner
ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: -10°C – 45°C

Garanti
• 2 år
•
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