
PHILIPS
Hue White and Color
Ambiance
Signe-pöytävalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Lisää ominaisuuksia
Hue-sillan avulla
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Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Lisää seinälle väriläiskä tai luo tunnelmallista hehkua tällä tyylikkäällä

pöytävalaisimella. Käytettävissäsi ovat kaikki valkoisen sävyt sekä 16

miljoonaa värivaihtoehtoa. Toimii erillisenä valona tai osana

älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla.

Helppokäyttöinen älyvalaistus

• Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella

• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

• Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella

• Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

• Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin

• Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!



Kohokohdat
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit
ohjata kaikkia asunnon Hue-
älyvalaisimia yhdestä huoneesta. Voit
lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä
näppärästi mobiililaitteen painikkeella.

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja
käytä äänikomentoja. Kätevillä
äänikomennoilla voit ohjata useita
huoneessa olevia valoja tai vain yhtä
lamppua. *Toimii Alexan kanssa
yhteensopivalla Echo-laitteella.
Saatavilla pian myös Google Home- ja
Google Nest ‑laitteisiin.

Luo personoitu kokemus värikkäällä
älyvalaistuksella

Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä
hetkessä tilanteen mukaan yli
16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä
painikkeella voit luoda juhlatunnelman,
muuntaa olohuoneesi
elokuvateatteriksi, tehostaa kodin
sisustusta väreillä ja paljon muuta.

Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai
kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin
lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä.
Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään
yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.

Täydellinen valikoima
valaistusvaihtoehtoja päivän eri
toimiin

Neljä valmista valaistusasetusta
helpottavat arkeasi, sillä ne on
suunniteltu erityisesti päivittäisiä
rutiineja ajatellen: piristymiseen,
keskittymiseen, lukemiseen ja
rentoutumiseen. Kylmän valkoisista
asetuksista toinen tukee piristymistä ja
toinen keskittymistä, joten niiden avulla
saat päivän käyntiin ja ylläpidät
keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja
rentoutumiseen tarkoitettujen
lämpimien asetusten avulla voit
puolestaan uppoutua hyvän kirjan
pariin ja antaa mielesi levätä.
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Vapauta älykkään valaistuksen kaikki
ominaisuudet Hue-sillan avulla!

Lisäämällä Hue-sillan (myydään
erikseen) saat kaikki Philips Hue
‑ominaisuudet käyttöösi. Hue-siltaan
voi lisätä jopa 50 älykästä valoa, joita
voit ohjata kotona. Voit käyttää kodin
valaistuksen automatisoinnin apuna
esimerkiksi ajastimia ja
rutiiniaikatauluja ja säätää valoja
heräämis- ja
nukkumaanmenoaikataulujen mukaan.

Voit säätää valoja myös kodin
ulkopuolelta ja lisätä erilaisia työkaluja,
kuten liiketunnistimia ja älykkäitä
kytkimiä.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: alumiini

• Materiaali: alumiini

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone

• Tyyli: Moderni

• Tyyppi: Pöytävalaisin

• EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 62,8 cm

• Pituus: 7,7 cm

• Nettopaino: 0,608 kg

• Leveys: 6,5 cm

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1050 lm

• Verkkovirta: 100–240 V, 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho:
14 W

• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä

• Turvallisuusluokka: III - turvallinen,
erityisen pieni jännite

Pakkauksen mitat ja paino

• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696174517

• EAN/UPC – laatikko: 8727900775921

• Korkeus: 71,5 cm

• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 1,156 kg

• Paino: 1,156 kg

• Nettopaino (kpl): 0,608 kg

• SAP-korkeus (kpl): 715,000 mm

• SAP-pituus (kpl): 86,000 mm

• SAP-leveys (kpl): 91,000 mm

• Leveys: 8,6 cm

• Pituus: 9,1 cm
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