
PHILIPS
Hue White och Color
Ambiance
Go bärbar lampa
(senaste modell)

Integrerat batteri
Snabbstyrning med
Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg Hue Bridge för att
få tillgång till mer

76020/31/P7

Lys upp tillvaron var som
helst
Ta det smarta ljuset med dig med bärbara Hue Go. Skapa den perfekta

atmosfären med Hue Go, från ett diskret färgtillägg till en

stämningsgivande mittpunkt. Kan användas enskilt eller som del av ditt

smarta belysningssystem med Hue-bryggan.

Oändliga möjligheter

• Synkronisera dina medier med smart belysning

• Styrning på produkten

• En riktig bärbar smartlampa

• Dynamiska, naturliga belysningseffekter

• Smart belysning hjälper dig att vakna och somna



Enkel smart belysning

• Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-appen

• Styr lamporna med din röst*

• Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning

• 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

76020/31/P7



Funktioner
Synkronisera dina medier med
belysningen

Med Hue Sync-appen och Hue-
bryggan kan du förhöja din
underhållning som aldrig förr. Omge
dig med Philips Hue-belysning och sätt
på en film, lite musik eller ett spel –
och njut sedan av hur din belysning
återspeglar färgerna och rytmen.

Styrning på produkten

Ändra dina ljusinställningar direkt med
knappen på baksidan av Hue Go. Enkla
trycksekvenser låter dig skifta mellan
olika ljusinställningar, eller använd de
förprogrammerade dynamiska
belysningseffekterna, inklusive de
speciellt utformade ljusinställningarna
Read, Relax, Concentrate och Energize.

En riktig bärbar smartlampa

Hue Go bärbara smartlampa följer dig
vart du vill, tack vare dess inbyggda,
laddningsbara batteri. Ta med denna
lampa när du reser, använd den som
mittpunkten för en romantisk middag,
eller ta med den utomhus för att
förhöja stämningen på dina
sommarfester. Lampan ger dig från 2,5
timmars briljant smartbelysning till upp
till 18 timmar vid användning av
ljuseffekten Cozy Candle.

Dynamiska, naturliga
belysningseffekter

Förhöj stämningen på speciella
tillfällen med en levande ljuskälla.
Använd dynamiska ljuseffekter som
Cozy Candle, Sunday Coffee,
Meditation, Enchanted Forest, and
Night Adventure för att skapa den
perfekta stämningen för varje tillfälle.

Smart belysning hjälper dig att vakna
och somna

Anslut din Hue Go till Hue-bryggan och
låt din belysning efterlikna
soluppgången med Vakna-
inställningen, som sakta tänder dina
lampor vid en vald tidpunkt för att ge
dig en rofylld, pigg start på dagen. På
kvällen kan du använda Somna-
inställningen, som gradvis dimrar det
varmvita ljuset och hjälper dig att varva
ner och förbereda kroppen för en god
natts sömn.

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.
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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 en personlig upplevelse med
färggrann smart belysning

Förvandla ditt hem med över 16
miljoner färger, och skapa rätt atmosfär
för alla situationer på ett ögonblick.
Med en knapptryckning kan du skapa
feststämning för ett party, förvandla
ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram
din heminredning med färgaccenter,
och mycket mer.

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
Design och finish

• Färg: vit

• Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

• Färgväxlande (LED): Ja

• Indirekt ljus: Ja

• Dimbar: Ja

• Produkt med strömbrytare: Ja

• Passar perfekt för att skapa stämning:
Ja

• Bärbar: Ja

• Nätadapter medföljer: Ja

• ZigBee Light Link: Ja

76020/31/P7



Övrigt

• Särskilt utformad för: Vardagsrum och
sovrum

• Stil: Modern

• Typ: Bordslampa

• EyeComfort: Nej

Produktens mått och vikt

• Höjd: 7,9 cm

• Längd: 15 cm

• Nettovikt: 0,625 kg

• Bredd: 15 cm

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

• Livslängd upp till: 20 000 h

• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 43 W

• Totalt ljusflöde för armatur: 520 lm

• Lampteknologi: LED, 12 V

• Ljusfärg: 2 000–6 500 Hue White
Color Ambiance

• Nätström: Intervall 220–240 V
• Dimbart armatur: Ja

• LED: Ja

• Antal lampor: 1

• Wattstyrka på medföljande lampa: 6
W

• Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 6 W

• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten

• Skyddsklass: III – säker, extralåg
spänning

Förpackningens mått och vikt

• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696173992

• EAN/UPC - Hölje: 8727900775419

• Höjd: 11,3 cm

• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,935 kg

• Vikt: 0,935 kg

• Nettovikt (per del): 0,625 kg

• SAP-höjd (per del): 113,000 mm

• SAP-längd (per del): 209,000 mm

• SAP-bredd (per del): 210,000 mm

• Bredd: 20,9 cm

• Längd: 21 cm
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