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Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Kun Philips Hue -järjestelmässäsi on kylpyhuoneen Philips Hue White

Ambiance -alasvalaisimet, voit nauttia erilaisista valaistusvaihtoehdoista,

jotka antavat energiaa ja auttavat keskittymään, lukemaan ja

rentoutumaan. Himmentimellä voit valita oikean valon jokaiseen

tilanteeseen.

Rajattomat mahdollisuudet

• Vesitiivis älyvalaisin kylpyhuoneeseen

• Säädä valaistusta langattomasti himmentimen avulla

• Nauti juuri oikeanlaisesta älyvalaistuksesta päivittäisissä tehtävissä

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

• Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla



Kohokohdat
Vesitiivis rakenne sopii
kylpyhuoneeseen

Philips Hue Adore -sarjan
kylpyhuoneeseen tarkoitetut
älyvalaisimet on testattu huolellisesti
vesitiiviyden tarkistamiseksi. Kaikki
Adore-kylpyhuonevalaisimet täyttävät
IP44-luokituksen vaatimukset ja
sopivat kosteissa tiloissa käytettäviksi.

Langaton ohjaus

Paristokäyttöisen himmentimen avulla
voit ohjata jopa kymmentä älyvaloa
samanaikaisesti. Himmennin voidaan
irrottaa seinäkiinnikkeestä, ja sitä
voidaan käyttää kaukosäätimenä. Voit
himmentää ja kirkastaa valaistusta tai
vaihtaa neljän valmiin
valaistusvaihtoehdon välillä.

Juuri oikeanlaista älyvaloa

Saat askareistasi enemmän irti
säädettävän valkoisen valon avulla.
Voit säätää kylpyhuoneen valaistusta
tarpeiden ja tunnelman mukaan nappia
painamalla. Virkistä aamuasi viileällä
päivänvalolla, kirkasta valaistusta
tarkkuutta vaativiin tehtäviin ja säädä
lämpimämpi valaistus lukemista tai
rentoutumista varten.

Hallitse Hue-sillan avulla

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan
saat loputtomasti erilaisia
valaistusmahdollisuuksia.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: kromi

• Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä

• Hue-kytkin: Kyllä

• Sisältää LED-lamput: Kyllä
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Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone

• Tyyli: Toiminnollinen

• Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin

• EyeComfort: Kyllä

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä: A

Tuotteen mitat ja paino

• Aukon pituus: 7,0 cm

• Aukon leveys: 7,0 cm

• Pituus: 9,4 cm

• Nettopaino: 0,198 kg

• Upotussyvyys: 10 cm

• Leveys: 9,3 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia

• Valaisimen kokonaisvalovirta
(piilotettu): 1 050 lm

• Mukana toimitettavan lampun teho
luumeneina: 350 lm

• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 32 W

• Hehkulampputekniikka: LED, 230 V

• Valon väri: 2 200–6 500 K, valkoinen
Hue-tunnelmavalo

• Lamppujen lukumäärä 2: 1

• Kanta/kupu 2: GU10

• Mukana toimitettavan lampun teho 2:
5 W

• Vaihtolampun enimmäisteho 2: 5.5 W

• Lamppujen lukumäärä 3: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho 3:
5 W

• Vaihtolampun enimmäisteho 3: 5.5 W

• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: ei

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: A

• Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E

• Lamppujen lukumäärä: 3

• Kanta/kupu: GU10

• Mukana toimitettavan lampun teho: 5
W

• Vaihtolampun enimmäisteho: 5.5 W

• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 1 mm, suojaus
roiskevedeltä

• Turvallisuusluokka: II -
kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696174142

• EAN/UPC – laatikko: 8727900775563

• Korkeus: 8,5 cm

• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,798 kg

• Paino: 0,260 kg

• Nettopaino (kpl): 0,480 kg

• SAP-korkeus (kpl): 85,000 mm

• SAP-pituus (kpl): 253,000 mm

• SAP-leveys (kpl): 281,000 mm

• Leveys: 25,3 cm

• Pituus: 28,1 cm

34075/11/P7



34075/11/P7

Julkaisupäivä: 2019-11-11
Versio: 0.412

© 2019 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai
takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole
vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja
ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta
tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-
kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com


