Philips Hue
Hvid atmosfære

Startsæt
E27
9,5 W

Lys til dine øjeblikke
Fra solopgang til solnedgang
Kom i gang med Philips' hvide hue-stemningsstartpakke og føl dig bedre tilpas med naturligt
hvidt lys til ethvert tidspunkt af dagen, fra solopgang til solnedgang. Betjening via din smartenhed, den medfølgende trådløse kontakt, og opret forbindelse til bærbart udstyr.
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
Tænd for din indre fred
• Betjen lyset på din egen måde
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Behagelig dæmpning
• Styring via den medfølgende, trådløse Philips hue-lysdæmperkontakt
Nemt, pålideligt og fremtidssikret system
• Tilslut op til 50 Philips hue-lyskilder
• Kan tilsluttes dine bærbare enheder
• Kompatibel med Apple HomeKit-teknologi og fungerer med Nest
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Vigtigste nyheder
Skab stemningen

Vågn op naturligt

hue-lysdæmperkontakt medfølger

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.

Styr dine Philips hue-lyskilder uden at bruge din
smartphone eller tablet. Med den
medfølgende, trådløse kontakt kan du tænde
eller slukke for lyskilderne, skifte mellem 4
forudindstillede lyskildeindstillinger og dæmpe
dem til den rette lysstyrke. Via Philips hueapp'en kan du konfigurere kontakten og tilføje
dine foretrukne Philips hue-lysscenarier.
Anbring blot kontakten hvor som helst, du
ønsker det, ved hjælp af skruerne eller den
selvklæbende tape på bagpladen.

Lys til dit velbefindende
Smart betjening

Kan tilsluttes dine bærbare enheder

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.

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.

Slut Philips hue til dine bærbare enheder, og
slip de funktioner løs, der hjælper dig i
hverdagen. Philips hue kan allerede oprette
forbindelse til Apple Watch, Android Wear,
Pebble og forskelligt populært
fitnessaktivitetsudstyr via IFTTT såsom Fitbit
og Jawbone. Dermed kan du automatisk tænde
for lyskilderne, når du vågner, eller når du har
nået nattens søvnmål.
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Specifikationer
Pæren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokkel: E27
Formfaktor: A19
Levetid: 25.000 time(r)
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Watt-tal: 9,5 W
Indgående spænding: 220-240 V
Lysudbytte: Fra varm til kold hvid farve
Lumeneffekt: 806 lm
Kan opgraderes via software
Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
Højde: 110 mm
Højde: 4,3 tommer
Maks. strømforbrug ved drift: 9,5 W
Maks. strømforbrug ved standby: 0,1 W

Broen
•
•
•
•
•
•
•

Højde: 3,5 x 3,5 tommer
Højde: 88 x 88 mm
Frekvensbånd: 2400~2483,5 MHz
Maks. antal tilbehørsdele: 12
Maks. antal pærer: 50
Monteringsmuligheder: Væg
Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz

Kontakten

• Batterier inkluderet: 1 x CR2450
• Konfigurerbare knapper: 1
• Maks. trykkontakter pr. bro: 25, hvis ingen andre
kontakter er forbundet
• Maks. lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er
sluttet til en hue-bro
• Sortiment: 15-30 m
• Minimumbatterilevetid: 3 år
• Minimumrækkevidde indendørs: 500 tommer
• Minimumrækkevidde indendørs: 13 m
• Monteringsmuligheder: Fritstående

•
•
•
•
•
•
•

Kontaktdybde: 11 mm
Kontakthøjde: 117 mm
Kontaktbredde: 35 mm
Vægpladedybde: 114 mm
Vægpladehøjde: 14 mm
Vægpladebredde: 70 mm
Vægt, inkl. vægplade: 67 g

Hvad følger med?
•
•
•
•
•

Bro
Ethernet-netværkskabel
Strømadapter
hue-pærer
Tonede pærer: 2

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner
ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: 0 °C - 40 °C

Garanti
• 2 år

Hvad der understøttes
•
•
•
•

iOS
HomeKit-kompatibel
iPad
iPhone

Også testet på
•
•
•
•
•
•

Android
Google Nexus
HTC
Motorola Nexus
Bemærk
Samsung Galaxy

•
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