PHILIPS
Hue White and Color
Ambiance
1 kpl:n pakkaus E27
Valkoista ja värillistä
valoa
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Lisää ominaisuuksia
Hue-sillan avulla

8718699673109

Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Kun haluat lisätä väriä mihin huoneeseen tahansa, tarvitset vain yhden
älylampun. Käytettävissäsi on lämmintä ja viileää valkoista sekä 16
miljoonaa värivaihtoehtoa. Voit hallita yhden huoneen valaistusta
Bluetooth-yhteyden avulla, mutta kun muodostat yhteyden käyttämällä
Hue-siltaa, saat käyttöösi kaikki ominaisuudet.
Helppokäyttöinen älyvalaistus
• Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
• Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella
• Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla
• Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin
• Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!
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Kohokohdat
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

Luo personoitu kokemus värikkäällä
älyvalaistuksella

Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit
ohjata kaikkia asunnon Hueälyvalaisimia yhdestä huoneesta. Voit
lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä
näppärästi mobiililaitteen painikkeella.

Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä
hetkessä tilanteen mukaan yli
16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä
painikkeella voit luoda juhlatunnelman,
muuntaa olohuoneesi
elokuvateatteriksi, tehostaa kodin
sisustusta väreillä ja paljon muuta.

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai
kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja
käytä äänikomentoja. Kätevillä
äänikomennoilla voit ohjata useita
huoneessa olevia valoja tai vain yhtä
lamppua. *Toimii Alexan kanssa
yhteensopivalla Echo-laitteella.
Saatavilla pian myös Google Home- ja
Google Nest ‑laitteisiin.

Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin
lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä.
Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään
yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.

Täydellinen valikoima
valaistusvaihtoehtoja päivän eri
toimiin

Neljä valmista valaistusasetusta
helpottavat arkeasi, sillä ne on
suunniteltu erityisesti päivittäisiä
rutiineja ajatellen: piristymiseen,
keskittymiseen, lukemiseen ja
rentoutumiseen. Kylmän valkoisista
asetuksista toinen tukee piristymistä ja
toinen keskittymistä, joten niiden avulla
saat päivän käyntiin ja ylläpidät
keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja
rentoutumiseen tarkoitettujen
lämpimien asetusten avulla voit
puolestaan uppoutua hyvän kirjan
pariin ja antaa mielesi levätä.
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Vapauta älykkään valaistuksen kaikki
ominaisuudet Hue-sillan avulla!

Lisäämällä Hue-sillan (myydään
erikseen) saat kaikki Philips Hue
‑ominaisuudet käyttöösi. Hue-siltaan
voi lisätä jopa 50 älykästä valoa, joita
voit ohjata kotona. Voit käyttää kodin
valaistuksen automatisoinnin apuna
esimerkiksi ajastimia ja
rutiiniaikatauluja ja säätää valoja
heräämis- ja
nukkumaanmenoaikataulujen mukaan.

Tekniset tiedot
Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H
<< 95 % (ei tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -10–45 °C
Takuu
• 2 vuotta: Kyllä
Tehonkulutus
• Energiatehokkuusmerkintä: A+
Huolto
• Takuu: 2 vuotta
Polttimo
• Halkaisija: 60 mm
• Lampunkanta: E27
• Muotoilu: A60
• Korkeus: 110 mm
• Tulojännite: 220V-240V
• Käyttöikä: 25 000 tuntia
• Valovirta: Kuusitoista miljoonaa väriä,
Lämpimästä kylmään valkoiseen
sävyyn, Laadukas valkoinen valo
• Valoteho: 806 lm, 4000 K
• Käyttöteho enintään: 9 W
• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0.5 W
• Sytytysten määrä: 50 000
• Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
• Ohjelmiston päivitys: Kyllä
• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
• Tehon vastaavuus: 60 W

Pakkauksen sisältö
• Hue-lamput: 1
Tuki
• Philips Hue -sovellus: IOS 11 and later,
Android 7.0 and later
• Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google
Assistant, Apple HomeKit (Via Hue
Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue
Bridge)
Pakkauksen mitat ja paino
• SAP EAN/UPC – kappale:
8718699673109
• EAN/UPC – laatikko: 8718699673116
• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,104 kg
• Nettopaino (kpl): 0,072 kg
• SAP-korkeus (kpl): 16,500 cm
• SAP-pituus (kpl): 7,500 cm
• SAP-leveys (kpl): 8,800 cm

Voit säätää valoja myös kodin
ulkopuolelta ja lisätä erilaisia työkaluja,
kuten liiketunnistimia ja älykkäitä
kytkimiä.
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