Being loftslampe
Hue White Ambiance
Integreret LED
Bluetooth-betjening via app
Hue Dimmer switch medfølger
Tilføj Hue Bridge for at få mere
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Enkel intelligent
belysning
Nyd den diskrete glød fra loftslampen Philips Hue White ambiance
Being i hvid. De tynde aluminiumcirkler kaster et varmt til køligt
hvidt lys i tre retninger, og lyskilden kan nemt styres med det
samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue
Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til
samtlige intelligente belysningsfunktioner.
Behagelig dæmpning
• Forbindes med en trådløs Hue Dimmer switch, som giver enkel
trådløs styring
Enkel intelligent belysning
• Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
• Styr lyskilderne med stemmen*
• Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
• Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter
• Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue
Bridge
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Vigtigste nyheder
Dæmpning uden installation

Styr lyskilderne med stemmen*

Få fuld kontrol over dine Philips Hue
lyskilder med den trådløse Hue
Dimmer switch, som gør det muligt at
tænde eller slukke for lyset, skifte
mellem fire forskellige
belysningsløsninger og dæmpe dem til
den ønskede lysstyrke. Den er nem og
hurtig at montere: du skal bare
forbinde kontakten med lyskilden og
placere kontakten, hvor du har lyst. Så
nemt er det.

Philips Hue fungerer med Amazon
Alexa og Google Assistant, når den
parres med en kompatibel Google Nest
eller Amazon Echo-enhed. Med enkle
stemmekommandoer kan du betjene
alle lyskilder i ét rum eller blot en
enkelt lampe.
Skab den rette stemning med varmt til
køligt hvidt lys

Betjen op til 10 lyskilder med
Bluetooth appen

Med Hue Bluetooth appen kan du
betjene dine intelligente Hue lyskilder i
ét enkelt rum i dit hjem. Tilføj op til 10
intelligente lyskilder, og betjen dem
alle med et enkelt tryk på din
smartphone.

Få perfekte belysningsløsninger til
dine daglige aktiviteter

Gør hverdagen lettere og mere
behagelig med fire forudindstillede
belysningsløsninger, der er udviklet
specielt til hverdagens opgaver: Få
energi, koncentrer dig, læs og slap af.
De to scener i kølige nuancer, Energize
og Concentrate, hjælper dig med at
komme i gang om morgenen og bevare
fokus, mens de varmere scener, Read
og Relax, hjælper dig med at nyde en
god bog eller slappe af.
Få adgang til alle funktionerne til
intelligent belysning med Hue Bridge

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.

Tilføj en Hue Bridge (sælges separat) til
dit system, og få adgang til alle Philips
Hue funktioner. Med en Hue Bridge kan
du tilføje op til 50 intelligente lyskilder
og betjene dem overalt i dit hjem.
Indstil rutiner for at automatisere hele
din intelligente opsætning af belysning
til hjemmet. Betjen din belysning, når
du er ude, eller tilføj tilbehør som
bevægelsessensorer og intelligente
kontakter.
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Specifikationer
Design og finish
• Farve: Hvid
• Materiale: metal, syntetisk materiale
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• 4 lysopskrifter: Ja
• Spredt lyseffekt: Ja
• Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
• Hue Switch: Ja
• Hue Switch medfølger: Ja
• Integreret LED: Ja
• Perfekt til at skabe stemning: Ja
• Kan opgraderes med Philips Hue
Bridge: Ja
• ZigBee Light Link: Ja
Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse, Køkken
• Styling: Moderne
• Type: Loftslampe
• EyeComfort: Ja
Strømforbrug
• Energimærke: Built in LED
Produktmål og -vægt
• Højde: 5,1 cm
• Længde: 34,8 cm
• Nettovægt: 1,792 kg
• Bredde: 34,8 cm

Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 25.000 t
• Lyskilde svarende til traditionel pære
på: 204 W
• Samlet lysudbytte fra lampe: 2400 lm
• Lyskilde teknologi: LED, 24 V
• Lysfarve: 2.200-6.500 Hue White
Ambiance
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lampen er dæmpbar: Ja
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Energiklasse for medfølgende
lyskilde: Indbygget LED
• Antal pærer: 1
• Pære med wattforbrug medfølger: 27
W
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod
genstande på over 12,5 mm, ingen
beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: I - jordet
Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718696175170
• Nettovægt: 1,792 kg
• Bruttovægt: 2,194 kg
• Højde: 401,000 mm
• Længde: 88,000 mm
• Bredde: 386,000 mm
• Materiale nummer (12NC):
915005913501

Service
• Garanti: 2 år
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