
PHILIPS
Hue White ambiance
1-pack E27

Varmt till kallvitt ljus
Snabbstyrning med
Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg Hue Bridge för att
få tillgång till mer

8718699673147

Enkel smart belysning
Lägg till en White Ambiance-ljuskälla med varmvitt till kallt dagsljus när

du vill koppla av, läsa, fokusera eller bli pigg. Styr direkt via Bluetooth i ett

rum eller parkoppla med en Hue-brygga för att få tillgång till samtliga

funktioner.

Enkel smart belysning

• Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-appen

• Styr lamporna med din röst*

• Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus

• Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov

• Lås upp hela utbudet av smarta lampfunktioner med Hue-brygga



Funktioner
Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-
appen

Med Hue Bluetooth-appen kan du
styra dina Hue smartlampor i ett enskilt
rum i ditt hem. Lägg till upp till 10
smartlampor och styr dem med en
enkel knapptryckning på din mobila
enhet.

Styr lamporna med din röst*

Styr dina lampor handsfree och använd
din röst istället! Enkla röstkommandon
låter dig styra styra flera ljus i ett rum
eller bara en enda lampa. *Fungerar
med Alexa när den används med en
kompatibel Echo-enhet. Kompabilitet
med Google Home- och Google Nest-
enheter kommer snart.

Skapa rätt stämning med varmvitt till
kallvitt ljus

Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger
olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus.
Med fullständig dimbarhet från ljust till
dämpat nattljus kan du ställa in dina
lampor på den perfekta nyansen och
ljusstyrkan för dina dagliga behov.

Skaffa de perfekta ljusinställningar för
dina dagliga behov

Fyra förinställda ljuslägen - Energize,
Concentrate, Read, och Relax -
skapade för dina dagliga behov gör din
dag enklare och vackrare. De två kalla
ljusinställningarna, Energize och
Concentrate, hjälper dig att komma
igång på morgonen eller behålla ditt
fokus, medan de varmare Read och
Relax hjälper dig att njuta av en bra
bok eller lugna ner en stressad hjärna.

Lås upp hela utbudet av smarta
lampfunktioner med Hue Bridge

Lägg till en Hue Bridge (säljs separat)
till dina smarta lampor för att uppleva
hela utbudet av Philips Hue-funktioner.
Med en Hue Bridge kan du lägga till
upp till 50 smartlampor för styrning i
hela ditt hem. Skapa tidsinställningar
och rutiner för att automatisera hela
din smarta hembelysning. Använd dina
lampor för att vakna och somna. Styr
dina lampor när du är borta eller lägg
till tillbehör som rörelsesensorer och
och smarta brytare.

Specifikationer
Miljö

• Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-
kondenserande)

• Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C

Garanti

• 2 år: Ja

Service

• Garanti: 2 år
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Lampan

• Färgtemperatur: 2200-6500K

• Diameter: 60 mm

• Energieffektivitetsklass: A+

• Sockel: E27

• Formfaktor: A60

• Höjd: 110 mm

• Ingångsspänning: 220V-240V

• Livslängd: 25 000 h

• Ljusflöde: Varmvitt till kallt dagsljus,
Endast dimbar via smarttelefon eller
surfplatta, >80 CRI vid 4 000 K

• Ljusflöde: 806 lm vid 4000 K

• Max. effekt vid användning: 9 W

• Max. vilolägeseffekt: 0.1 W

• Antal tändningar/släckningar: 50 000

• Specificerad livslängd: 25 000 h

• Uppgraderbar programvara: Ja

• Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde

• Wattmotsvarighet: 60 W

• Höjd: 4,3 in

Förpackningens innehåll

• Hue-lampor: 1

Kompatibilitet

• Philips Hue-app: IOS 11 and later,
Android 7.0 and later

• Röstassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit (Via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via
Hue Bridge)

Förpackningens mått och vikt

• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718699673147

• EAN/UPC - Hölje: 8718699673154

• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,104 kg

• Nettovikt (per del): 0,072 kg

• SAP-höjd (per del): 16,500 cm

• SAP-längd (per del): 7,500 cm

• SAP-bredd (per del): 8,800 cm
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