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Ubegrænsede muligheder
Til ekstraordinære oplevelser
Tilføj en hvid og farvet Philips hue-stemningskerte til Philips hue-systemet for at berige dit
hjem med farvet og hvidt lys i høj kvalitet. Slut den til Philips hue-broen, og styr den på
din egen måde.
Tænd for din fantasi
• Leg med lyset, og vælg blandt 16 millioner farver
• Synkroniser dine Philips hue-lyskilder med film og musik
Tænd for dine særlige stunder
• Skab en fængslende spiloplevelse
• Skab atmosfære lige fra varmt hvidt lys til køligt dagslys
Tænd for din indre fred
• Slap af, læs, fokusér, og få energi med lysopskrifter
• Læg planer for lys med nem hjemmeautomatisering
• Understøt dine rutiner omkring sengetid og din opvågnen med lys
• Betjen lyset på din egen måde
Behagelig dæmpning
• Forbind til en trådløs lysdæmper, så du let kan styre trådløst
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Vigtigste nyheder
Synkroniser lys med musik og film

Sov og vågn op naturligt

Skab stemningen

Udvid din TV-oplevelse til hele rummet, eller
bring din spilleoplevelse op på næste niveau.
Download en tredjeparts-app, og oplev de
fantastiske ting, du kan gøre med Philips-hue.
Eller synkroniser lyset med din yndlingsmusik,
og nyd hver eneste rytme fuldt ud. Lav ethvert
rum om til et dansegulv, og se, hvordan lyset
reagerer på musikken. Download én af
tredjeparts-app'erne, og sæt skub i festen med
Philips hue.

Skru en Philips hue-kerte i din lampe på
natbordet, så du lettere kommer ud af sengen
på den måde, du foretrækker. Begynd dagen
blødt med en varm solopgang. Den gradvist
stigende lysstyrke giver dig fornemmelsen af, at
du vågner op af naturligt lys i stedet for en
ubehagelig alarm. Om aftenen hjælper
afslappende, varmt, hvidt lys dig med at slappe
af og falde i søvn på en behagelig måde.

Det har aldrig været lettere at skabe stemning
med Philips hue-kertepærer. Vælg en hvilken
som helst nuance af hvidt lys for at bestemme
stemningen, eller indret dit hjem med en
blanding af varmt og køligt hvidt lys. Du kan få
glæde af forskellige stilarter i årets løb, uanset
om det er det klare hvide lys, der minder om
en forårsbrise, sommersolens varme lys eller
det kølige dagslys på en vinterdag.

Dæmpning uden installation

Fængslende spiloplevelse

Kontroller din Philips hue-belysning direkte
med den trådløse lysdæmper. Du kan slukke og
tænde for lyset, skifte mellem fire forskellige
lysopskrifter og dæmpe lyset til den rette
lysstyrke. Installationen er hurtig, enkel og
problemfri. Du skal blot parre kontakten med
lampen og placere kontakten et eller andet
sted i hjemmet. Så nemt er det.

Løft dit spil op på næste niveau. Philips huebelysning kan synkronisere med dine spil og
give en fængslende spilsession. Lyset reagerer
på begivenhederne i spillet og giver en intens
oplevelse.

Smart betjening

Tilslut Philips Hue-pærerne til bridgen, og gå på
opdagelse i de uendelige muligheder. Betjen
belysningen fra din smartphone eller tablet via
Philips Hue-app'en, eller monter kontakter i
systemet for at aktivere belysningen. Indstil
timere, beskeder, alarmer og meget mere for
at få den fulde Philips Hue-oplevelse.
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Specifikationer
Pæren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokkel: E14
Formfaktor: B39
Levetid: 25.000 time(r)
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Watt-tal: 6,5 W
Indgående spænding: 220-240 V
Lysudbytte: 16 millioner farver
Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
Højde: 39 mm
Bredde: 117 mm
Maks. strømforbrug ved drift: 6,5 W

Hvad følger med?
•
•
•
•
•
•

Bro: Nej
Ethernet-netværkskabel: Nej
Strømadapter: Nej
hue-pærer: 1
hue-lysdæmperkontakt: Nej
hue-trykkontakt: Nej

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner
ikke kondens)

Garanti
• 2 år
•
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