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jus för alla tillfällen
ån soluppgång till solnedgång
 belysning för varje situation i badrummet med Philips Hue Struana-taklampa. Beroende 
 situation kan du använda den till att få energi, koncentrera dig, läsa eller slappna av. 
ch den är IP44-klassad vilket innebär att den är särskilt lämplig för fuktiga miljöer.

Ljus och design av hög kvalitet
• IP44, perfekt för badrummet

Ljus för alla tillfällen
• Få ny energi
• Koncentration
• Läs
• Koppla av
• Enkel och trådlös styrning med strömbrytare med dimmer

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan
• Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan



 IP44 – badrumssäker

Den här Philips-badrumslampan är särskilt 
konstruerad för fuktiga miljöer. Den testades 
noggrant för att garantera att den är 
vattenresistent. IP-klassen beskrivs av två 
siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot 
damm och den andra mot vatten. Den här 
badrumslampan har IP44: den är skyddad mot 
vattenstänk och är den vanligaste och bäst 
lämpade produkten för badrumsbruk.

Läs

Använd stunden i badkaret till att läsa ditt 
favoritmagasin. Ställ in den perfekta vita 
läsbelysningen.

Få ny energi

Hoppa över morgonkaffet och gör dig redo för 
dagen med ett kallt och vitt dagsljus som 
väcker både kropp och själ till liv. Perfekt när 
du behöver lite extra motivation i 
morgonduschen.

Koppla av

Låt dig uppslukas av bubblorna i badet och 
sjunk ned i ett mjukt och behagligt vitt ljus. Det 
avslappnande vita ljuset hjälper dig att koppla 
av på kvällen och gör att du sover bättre på 
natten.

Enkel och trådlös styrning

Philips Hue trådlös strömbrytare med dimmer 
är färdig att använda direkt så att du kan justera 
belysningen utan att behöva dra några kablar.

Koncentration

Tidigt på morgonen krävs det precision och 
koncentration. Med ett finjusterat och starkt 
vitt ljus klarar du enkelt av morgonrutinen, 
oavsett om det gäller att ge sminkningen en 
sista touch eller att trimma skägget.

Komplett styrning med Hue-bryggan

Anslut dina Philips Hue-lampor till bryggan och 
upplev systemets oändliga möjligheter.
3306431P7

Funktioner
Struana taklampa
Strömbrytare med dimmer medföljer Integrerad LED-belysning, Vit, Smart styrning med Hue-bryggan*



Publiceringsdatum  
2018-12-14

Version: 7.1.1

12 NC: 9150 054 93901
EAN: 87 18696 16287 3

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Philips Lighting 
Holding B.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Design och finish
• Material: syntet
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Dimbar med fjärrkontroll
• Hue-reglage
• Integrerad LED-belysning
• Passar perfekt för att skapa stämning
• Indirekt ljus
• ZigBee Light Link
• Hue-reglage medföljer
• Fyra ljusinställningar
• Kan uppgraderas med Philips HUE-bryggan

Produktens mått och vikt
• Höjd: 5,9 cm
• Längd: 36 cm
• Bredd: 36 cm
• Nettovikt: 1,792 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: LED, 24 V
• Antal lampor: 1

• Wattstyrka på medföljande lampa: 32 W
• Ljusfärg: 2 200–6 500 Hue White Ambiance
• Totalt ljusflöde för armatur: 2 400 lm
• Dimbar armatur
• LED
• Livslängd, upp till: 25 000 timmar
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 

skydd mot vattenstänk
• Skyddsklass: I - jordad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampas: 

204 W

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 47 cm
• Längd: 39,1 cm
• Bredd: 16,1 cm
• Vikt: 2,484 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Badrum
• Typ: Contemporary
• Typ: Taklampa
•
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* *Hue-brygga säljs separat
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