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Upplev sinnesro
Inkludera en vit Philips Hue-glödlampa i Philips Hue systemet och upplev högkvalitativt
vitt ljus som du kan dimma mjukt. Anslut den till Philips Hue-bryggan och styr den med
din smartphone eller surfplatta.
Upplev sinnesro
• Styr belysningen, var du än befinner dig
• Ställ in ljusscheman för smart ljusstyrning i hemmet
• Garanterat jämn trådlös dimring
• Styr belysningen på ditt sätt
Enkelt, pålitligt och framtidssäkert system
• Anslut upp till 50 Philips Hue-lampor

8718696449578

Vit

Enkel lampa E27

Funktioner
Fjärrstyrning

Specifikationer
Philips Hue-appen. Ställ in lamporna så att de tänds
vid en förinställd tid och lyser när du kommer hem.
Du kan till och med få belysningen i olika rum att de
tändas vid olika tidpunkter. Och naturligtvis kan du
låta lamporna släckas gradvis under natten så att du
aldrig behöver oroa dig om huruvida du har lämnat
några lampor på.

Smart ljusstyrning

Fjärrstyr din belysning, oavsett var i världen du
befinner dig. Kontrollera att alla lampor är släckta
innan du går hemifrån och tänd dem från kontoret
när du jobbar sent. Tack vare geofencing-teknik kan
lamporna välkomna dig hem eller släckas automatiskt
när du lämnar hemmet. Det handlar om att förenkla
ditt liv och ge dig sinnesro på smarta och användbara
sätt.

Dimring för maximal komfort
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Sockel: E27-skruvsockel
Formfaktor: A60
Livslängd: 25 000 timmar
Färgtemperatur: 2 700 K (varmvit)
Wattal: 9,5 W
Ljusflöde: Vitt ljus av hög kvalitet, Endast dimbar via
den smartphone eller surfplatta, 180°
spridningsvinkel, >80 CRI
Lumental: 800 lm
Uppgraderbar programvara
Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
Höjd: 110 mm
Bredd: 61 mm

Förpackningens innehåll
• Hue white bulbs: 1

Miljö

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

Garanti
Anslut dina Philips Hue-lampor till Hue-bryggan och
börja utforska de oändliga möjligheterna. Styr
belysningen från din smartphone eller surfplatta, eller
lägg till brytare som kan tända och släcka ljuset. Ställ
in timers, aviseringar, alarm och mycket mer och njut
av den kompletta Hue-upplevelsen.

Utöka ditt ekosystem

Upplev garanterat jämn dimring med Philips Hue.
Inte för ljust, inte för mörkt. Lagom, helt enkelt. Inga
kablar, ingen elektriker och ingen installation.

Ställ in ljusscheman
Du kan lägga till upp till 50 lampor och 10 tillbehör
till din Philips Hue Bridge (medföljer). Utgå från ett
av de tillgängliga startpaketen, lägg till olika Philips
Hue-produkter och styr sedan belysningen via Philips
Hue-appen i din iOS eller Android-enhet. Philips Hue
bygger på ZigBee, en energieffektiv, säker och pålitlig
teknologi för ljusstyrning. Systemet förbättras och
uppdateras kontinuerligt med nya funktioner och
både mjukvara och firmware uppdateras trådlöst och
enkelt direkt i din Philips Hue-produkt.

Med Philips Hue kan det se ut som om du är hemma
när du inte är det med hjälp av schemafunktionen i
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