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jus för alla tillfällen
ån soluppgång till solnedgång
m igång med ditt Philips Hue White ambiance startpaket och njut av naturligt vitt ljus 
 alla tillfällen på dygnet, från soluppgång till solnedgång. Styr ljuset, inklusive den trådlösa 
ytaren, via din trådlösa enhet och anslut till olika bärbara enheter.

Lys upp dina ögonblick
• Klart dagsljus, varmvitt till svalt
• Hämta ny energi, koncentrera dig, läs och slappna av med ljus
• Vakna mjukt till din personliga soluppgång

Upplev sinnesro
• Gör dig redo för en spännande dag!
• Njut av perfekt läsning
• Varva ner med varmvitt ljus
• Behåll skärpan

Enkelt, pålitligt och framtidssäkert system
• Anslut upp till 50 Philips Hue-lampor



 Skapa önskad atmosfär

Ställ in rätt stämning för alla ögonblick med en 
serie vackra, naturliga vita ljus. Använd appen 
för att ställa in valfri nyans av vitt ljus, från kalla 
energigivande dagsljus till avslappnande 
varmvitt ljus. Ta kontrollen och ange 
stämningen. Inte för ljust. Inte för mörkt. Precis 
som du vill ha det.

Ljus för ditt välbefinnande

Ljus påverkar hur vi mår och beter oss, hur 
alerta vi är och hur våra rutiner ser ut. Använd 
appen för att anpassa ljuset till situationen och 
skapa den perfekta miljön för återhämtning, 
koncentration, läsning eller avslappning. 
Upplev skillnaden. Må bättre..

Vakna på ett naturligt sätt

Förbättra din sovrutin och ge dig själv en bra 
start på dagen. Philips Hue gör det lättare att 
komma igång på morgonen med en gradvis 
ökande ljusstyrka som ger en känsla av att 
vakna naturligt med solljus, snarare än att bli 
bryskt väckt av en alarmsignal.

Utöka ditt ekosystem

Du kan ansluta upp till 50 lampor och 7 dimrar 
till Philips Hue-bryggan (medföljer). Utgå bara 
från något av de tillgängliga startpaketen och 
lägg sedan till Philips Hue-produkter. Nu kan 
du enkelt styra din belysning med den intuitiva 
Philips Hue-appen för smarta iOS- och 
Android-enheter. Philips Hue bygger på 
ZigBee, en säker, tillförlitlig och energieffektiv 
teknologi för ljusstyrning. Nya funktioner och 
förbättringar läggs kontinuerligt till i systemet. 
Uppdateringar av både programvaran och den 
fasta programvaran görs trådlöst och smidigt 
direkt till Philips Hue-produkten.

Bli piggare

Hoppa över morgonkaffet och gör dig redo för 
dagen med klart kallvitt dagsljus som stärker 
både kropp och själ. Perfekt för ögonblicken 
när du behöver en kickstart eller när kroppen 
går på sparlåga.

Läsa

Låt dig uppslukas av dina favoritböcker i timme 
efter timme. Philips Hue ger dig perfekt vitt 
läsljus.

Slappna av och sov bättre

Slå dig ner och koppla av med mjukt vitt ljus i 
slutet av dagen. Avslappnande vitt ljus hjälper 
dig att varva ned kvällstid och gör att du sover 
bättre på natten.
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Lampan
• Sockel: E27
• Formfaktor: A19
• Livslängd: 25 000 timmar
• Färgtemperatur: 2 200 K - 6 500 K
• Wattal: 9,5 W
• Ingående spänning: 220 - 240 V
• Ljusflöde: Från varm- till kallvit ljusfärg
• Lumental: 806 lm
• Uppgraderbar programvara
• Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
• Höjd: 110 mm
• Höjd: 4,3 tum
• Max. effekt vid användning: 9,5 W
• Max. vilolägeseffekt: 0,1 W

Förpackningens innehåll
• hue-lampor
• ton-lampor: 1

Miljö
• Driftsfuktighet: 5 % < H < 95 % (ej kondenserande)
• Driftstemperatur: -10° C – 45° C

Garanti
• 2 år

Kompatibilitet
• IOS
• HomeKit-kompatibel
• iPad
• iPhone

Dessutom testat på
• Android TV
• Google Nexus
• HTC
• Motorola Nexus
• Note
• Samsung Galaxy
•
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