
Enkel og intelligent
belysning
Lad morgensolen vække dig, og bestem selv, hvornår det skal

være. Med en sokkel i træ, et slankt design og strålende, farverigt

lys sætter denne gulvlampe både et statement og leverer

effektbelysning i dit soveværelse.

Enkel intelligent belysning

• Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys

• Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

• Dynamiske belysningsscener

• Perfekte farvekombinationer

• Vågn op til morgensolens farver

Signe gulvlampe

Hue White and color
ambiance

Integreret LED

Bluetooth-betjening via app

Styr med app eller stemme*

Tilføj Hue Bridge for at få mere
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Vigtigste nyheder
Skab en personlig oplevelse med
intelligent farvestrålende lys

Farvelæg dit hjem med over 16
millioner farver, der omgående skaber
den rette stemning til enhver lejlighed.
Ved at trykke på en knap kan du skabe
en festlig stemning til en fest, gøre din
dagligstue til en biograf, forbedre din
indretning af hjemmet med forskellige
farvenuancer og meget mere.

Skab den rette stemning med varmt til
køligt hvidt lys

Disse pærer og lamper giver forskellige
toner af varmt til køligt hvidt lys. Med
komplet lysdæmpning fra stærk til
dæmpet natlys kan du regulere
belysningen til den perfekte tone og
lysstyrke til dine daglige behov.

Dynamiske belysningsscener

Skru op for stemningen i de særlige
øjeblikke med levende lys. Brug
dynamiske scener til at skabe den
perfekte stemning til enhver lejlighed.

Perfekte farvekombinationer

Få den perfekte blanding af flere
forskellige farver på samme tid i én
enkelt lampe. Farverne flyder naturligt
sammen og giver en unik lyseffekt til
underholdningen.

Vågn op til morgensolens farver

Lad din Philips Hue gradient lyskilde
vække dig med morgenens farver –
også selvom solen ikke er stået op
endnu – med en Vågn op-
automatisering indstillet til Solopgang.
Se, hvordan dit lys langsomt tændes og
blander morgenens blide farvenuancer,
inden farverne bevæger sig langs din
gradient lyskilde. Lyset efterligner en
solopgang ved langsomt at blive
skarpere og skifte farve, hvilket hjælper
dig med at vågne mere naturligt.
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