Philips Hue White
ambiance
Milliskin infälld spot ext.

Tilläggsspot
GU10
Vit
Smart styrning med Hue-bryggan*

Ljus för alla tillfällen
från soluppgång till solnedgång
Utöka ditt Philips Hue-system med ytterligare White Ambiance-lampor och njut av naturligt
varmt till kallt vitt ljus. Du behöver Hue-bryggan som kommer med startpaketet för att kunna
använda smart övervakning. Anslut spotten till bryggan och styr den som du vill.
Ljus och design av hög kvalitet
• Högt ljusflöde

50411/31/P8

Ljus för alla tillfällen
• Koppla av, läs, koncentrera dig och ladda batterierna med egna ljusinställningar
• Installationsfri dimring
• Skapa stämning med varmvitt till kallt dagsljus
• Smart styrning både hemifrån och utanför hemmet
• Ställ in en timer för bekvämlighetens skull
• Styr det på ditt sätt
• En brygga eller brytare krävs
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Milliskin infälld spot ext.

Tilläggsspot GU10, Vit, Smart styrning med Hue-bryggan*

Funktioner
Högt ljusflöde
Ljuskällor av hög kvalitet med starkt ljusflöde
som ger gott om vitt ljus för alla tillfällen och
uppgifter.

Skapa önskad atmosfär

Praktisk timer

Skapa en passande stämning för varje ögonblick
och dekorera hemmet med varmvitt eller
kallvitt ljus. Njut av olika stilar året om, vare sig
det är det klara, vita ljuset som påminner om
en vårvind, det varmvita ljuset från en solig
sommardag eller det iskalla dagsljuset på
vintern. En anslutning till Philips Hue-bryggan
krävs för den här funktionen.

Med Philips Hue kan du få det att se ut som om
du är hemma när du inte är det med hjälp av
schemafunktionen i 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 tändas vid
olika tidpunkter. Och naturligtvis kan du låta
lamporna släckas gradvis under natten så att du
aldrig behöver oroa dig för att du har lämnat
några lampor tända. En anslutning till Philips
Hue-bryggan krävs för den här funktionen.

Ljus för dina dagliga behov

Ljus påverkar vår sinnesstämning och vårt
beteende. Philips Hue kan hjälpa dig att anpassa
vardagsrutinerna till stunder som du kan njuta
av. Hoppa över morgonkaffet och gör dig redo
för dagen med ett kallt, starkt vitt dagsljus som
hjälper till att stärka både kropp och själ. Behåll
fokus med ett finjusterat starkt vitt ljus eller
lägg upp fötterna och slappna av med ett mjukt
vitt ljus och få ett perfekt avslut på dagen.

Smart styrning både hemifrån och
utanför hemmet

Styr det på ditt sätt

Installationsfri dimring

Med Philips Hue får du en garanterat jämn
dimring. Inte för ljust, inte för mörkt. Lagom,
helt enkelt. Inga kablar, ingen elektriker och
ingen installation.

Med Philips Hue-apparna för iOS och Android
kan du fjärrstyra belysningen var du än befinner
dig. Kontrollera om du glömde släcka
lamporna innan du gick hemifrån och tänd dem
om du arbetar sent. En anslutning till Philips
Hue-bryggan krävs för den här funktionen.

Anslut dina Philips Hue-lampor till Huebryggan 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, larm och mycket mer och
njut av den kompletta Hue-upplevelsen. Philips
Hue fungerar även med Amazon Alexa, Apple
Homekit och Google Home så att du kan styra
belysningen med rösten.
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Specifikationer
Design och finish
• Material: syntet
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Dimbar med fjärrkontroll
• LED-lampor medföljer
• Justerbart spothuvud

Produktens mått och vikt
•
•
•
•
•
•

Längd: 9,0 cm
Bredd: 9,0 cm
Nettovikt: 0,198 kg
Infällningsdjup: 10 cm
Hållängd: 7,0 cm
Hållbredd: 7,0 cm

•
•
•
•
•

LED
Inbyggd LED: NEJ
Energiklass för medföljande ljuskälla: A
Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+
till E
Livslängd upp till: 15 000 timmar
IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än
12,5 mm, inget skydd mot vatten
Skyddsklass: II – dubbelisolerad
Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om:
25 W
Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 250 lm

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
Lampteknologi: 230 V
Antal lampor: 1
Sockel: GU10
Wattstyrka på medföljande lampa: 5,5 W
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 6,5 W
Ljusfärg: Kallvitt
Spridningsvinkel: 45°
Dimbar armatur

Förpackningens mått och vikt
•
•
•
•

Höjd: 14,4 cm
Längd: 14,2 cm
Bredd: 7,7 cm
Vikt: 0,260 kg

Övrigt

• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Funktionell
• Typ: Infälld spot
•
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* *Hue-brygga säljs separat

