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Tænd for din indre fred
Inkluder en Philips Hue White-pære i dit Philips Hue-system, og oplev hvidt lys i høj
kvalitet, der kan dæmpes glidende. Tilslut den til din Philips Hue bridge, og betjen den
med din smartphone eller tablet.
Tænd for din indre fred
• Betjen lyset, uanset hvor du er
• Læg planer for lys med nem hjemmeautomatisering
• Trådløs dæmpning helt uden besvær
• Betjen lyset på din egen måde
Nemt, pålideligt og fremtidssikret system
• Tilslut op til 50 Philips hue-lyskilder
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Hvid

Én pære E27

Vigtigste nyheder
Betjening, når du er væk fra hjemmet

Specifikationer
planlægningsfunktionen i Philips hue-app'en. Indstil
lyskilderne til at tænde på et forudindstillet
tidspunkt, så lyset er tændt, når du kommer hjem.
Du kan endda indstille rummene til at tænde på
forskellige tidspunkter. Og du kan naturligvis lade
lyskilderne slukke gradvist om aftenen, så du aldrig
skal være bekymret for, om du har ladet lyset være
tændt.

Pæren

Smart betjening

•
•
•
•
•

• Hvide hue-pærer: 1

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner
ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: -10°C – 45°C

Garanti
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.

Udvid dit økosystem

Oplev dæmpningen helt uden besvær med Philips
hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Helt perfekt. Intet
behov for ledninger, en elektriker eller installation.

Læg planer for lys

Philips hue kan få det til at se ud, som om du er
hjemme, når du ikke er, ved hjælp af

Du kan tilslutte op til 50 lys og 10 tilbehørsdele til en
Philips Hue bridge (medfølger). Begynd blot med et
af de tilgængelige startsæt, og gå i gang med at tilføje
Philips Hue-produkter. Herefter kan du betjene lyset
med et fingerstrøg med den intuitive Philips Hue-app
til iOS- og Android-enheder. Philips Hue er baseret
på ZigBee, en strømbesparende, sikker og pålidelig
teknologi til betjening af lyset. Nye funktioner og
forbedringer føjes konstant til systemet.
Opdateringer til både software og firmware
foretages trådløst og problemfrit direkte i dit Philips
Hue-produkt.

Udgivelsesdato
2015-12-13

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Version: 2.0.1

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

12 NC: 9290 011 37003
EAN: 87 18696 44957 8

Sokkel: E27-skruesokkel
Formfaktor: A60
Levetid: 25.000 time(r)
Farvetemperatur: 2700 K (varm hvid)
Watt-tal: 9,5 W
Lysudbytte: Hvidt lys i høj kvalitet, Kan kun
lysdæmpes via smart-enhed, Lysstrålevinkel på
180°, > 80 CRI
Lumeneffekt: 800 lm
Kan opgraderes via software
Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
Højde: 110 mm
Bredde: 61 mm

Hvad følger med?

Du kan fjernbetjene lyskilderne, uanset hvor du er.
Kontroller, om du har glemt at slukke for lyskilderne,
inden du forlod hjemmet, og tænd dem, hvis du
arbejder sent. Med geofencing-teknologien kan dine
lyskilder endda byde dig velkommen hjem eller
slukke automatisk, når du forlader hjemmet. Det
hele handler om at forenkle dit liv og give dig ro i
sindet på smarte og nyttige måder.
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