Philips Hue
Hvid og farvestemning

Ubegrænsede muligheder
Én pære

med forbindelse til dig

GU10

Inkluder en Philips Hue White and color ambiance-pære i dit Philips Hue-system, og oplev
hvidt og farvet 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 fantasi
• Leg med lyset, og vælg blandt 16 millioner farver
• Synkroniser dine Philips hue-lyskilder med film og musik
Tænd for dine særlige stunder
• Varmt, hvidt til køligt, klart dagslys
• Få energi, koncentrer dig, læs og slap af med lys
• Vågn op stille og roligt til din personlige solopgang
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Tænd for din indre fred
• Betjen lyset, uanset hvor du er
• Læg planer for lys med nem hjemmeautomatisering
• Betjen lyset på din egen måde
Nemt, pålideligt og fremtidssikret system
• Tilslut op til 50 Philips hue-lyskilder
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Vigtigste nyheder
Mal med lys

Skab stemningen

Vågn op naturligt

Leg med lyset, og vælg blandt 16 millioner
farver i hue-app'en, der tilpasser lyset til dit
humør. Brug et favoritbillede, og genoplev
netop det særlige øjeblik med glimt af lys. Gem
dine foretrukne lysindstillinger, og hent dem,
når du ønsker det, med et tryk med en finger.

Find den rette stemning til ethvert øjeblik med
et spektrum af smukt, naturligt hvidt lys. Brug
app'en til at indstille en hvilken som helst
nuance af hvidt lys, fra køligt, energigivende
dagslys til afslappende, varmt hvidt lys. Tag
styringen, og skab stemningen. Ikke alt for
klart. Ikke alt for mørkt. Helt perfekt.

Gør din søvnrutine lettere, og vågn stille og
roligt op til en frisk start hver dag. Philips hue
hjælper dig med at komme ud af sengen på en
behagelig måde. Den gradvist stigende
lysintensitet giver dig en følelse af, at du vågner
op naturligt sammen med sollyset – snarere
end den bratte opvågning ved et vækkeur, der
ringer.

Synkroniser lys med musik og film
Lys til dit velbefindende

Betjening, når du er væk fra hjemmet

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.

Lys påvirker vores humør, adfærd,
opmærksomhed og rutiner. Med app'en kan du
indstille det lys, der er optimalt for dig i
øjeblikket. Philips hue hjælper dig med at få
energi, koncentrere dig, læse og slappe af. Gør
dine daglige rutiner til øjeblikke, du kan nyde.
Opnå en anderledes følelse. Få det bedre.

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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Specifikationer
Pæren
•
•
•
•
•

Sokkel: GU10
Formfaktor: GU10
Levetid: 25.000 time(r)
Watt-tal: 6,5 W
Lysudbytte: 16 millioner farver, Funktionelt hvidt
lys, Alle hvide nuancer, Fra varm til kold hvid farve,
Kan kun lysdæmpes via smart-enhed,
Belysningsvinkel - 160° +- 20°
• Lumeneffekt: 145 lm ved 2000K, 210 lm ved
3000K, 250 lm ved 4000K, 230 lm ved 6500K, 38
Im/W lyseffektivitet ved 4000 K, Standard opstart
195 lm ved 2700 K, > 80 CRI fra 2000–4000 K
• Kan opgraderes via software

• Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
• Højde: 71 mm
• Bredde: 50 mm

Hvad følger med?
• hue-pærer: 1

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 0 %<H <80 % (danner
ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: 0 °C - 40 °C

Garanti
• 2 år
•
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