
Pieni koko
Laajenna nykyistä Play-valopalkkien kokoonpanoa valkoisella

Play-valopalkin laajennuspaketilla, joka sisältää yhden

valopalkkilaajennuksen. Virtalähde ei sisälly toimitukseen.

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

• Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

Pieni koko, täydellinen valoelämys

• Asenna televisiosi taakse

• Luo mieleisesi tunnelma lämpimästä valkoisesta kylmään
päivänvaloon

• Tehosta viihdekokemustasi älykkäällä valaistuksella

• Monipuoliset säätömahdollisuudet

• Sijoita Hue Play haluamaasi paikkaan

• Sisusta kotisi älykkäillä tunnelmavaloilla

• Liitä kolme Hue Play ‑valopalkkia samaan pistokkeeseen

Play-valopalkin
laajennuspaketti

Hue White and Color
Ambiance

Laajennuspaketti, 1 kpl

Integroitu LED

White

Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*
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Kohokohdat
Hallitse Hue-sillan avulla

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan
saat loputtomasti erilaisia
valaistusmahdollisuuksia.

Asenna televisiosi taakse

Asenna Philips Hue Play ‑älyvalopalkki
pakkaukseen sisältyvien kiinnittimien ja
kaksipuoleisen teipin avulla
näyttöruudun taakse, niin voit nauttia
välittömästi haluamasi värisestä
kauniista taustavalaistuksesta.

Luo oma tunnelmasi

Voit valita minkä tahansa valkoisen
sävyn ja luoda kotiisi tunnelmallisen
valaistuksen lämpimän tai viileän
valkoisen sävyillä. Nauti eri tyyleistä eri
vuodenaikoina – kirkas valkoinen valo
tuo mieleen kevään, lämmin valkoinen
kesäauringon ja viileä valkoinen talven.
Vaatii yhteyden Philips Hue -sillan
kanssa.

Tehosta viihdekokemustasi

Uppoudu elokuvan, pelin tai musiikin
maailmaan taianomaisessa
valaistuksessa. Valittavissasi on
miljoonia eri värejä ja lukuisia eri
valaistusvaihtoehtoja, joiden avulla
muunnat olohuoneesi hetkessä
henkilökohtaiseksi elokuvateatteriksesi
– vain popcorn puuttuu!

Monipuoliset säätömahdollisuudet

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan
saat loputtomasti erilaisia
valaistusmahdollisuuksia. Ohjaa valoja
älypuhelimella tai tablet-laitteella
Philips Hue app -sovelluksen avulla tai
käytä valoja lisäämällä järjestelmään
kytkimiä. Ota Philips Hue -
kokemuksesta kaikki hyöty irti
käyttämällä esimerkiksi ajastimia,
ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips Hue
toimii myös Amazon Alexan, Apple
Homekitin ja Google-Homen kanssa,
jolloin voit säätää valojasi pelkällä
äänelläsi.

Sijoita Hue Play haluamaasi paikkaan

Philips Hue Play ‑valopalkki voidaan
kiinnittää seinään tai televisioon tai
sijoittaa mille tahansa tasolle vaaka-
tai pystysuunnassa. Tämä
monipuolinen älyvalo on täydellinen
tunnelmanluoja mihin tahansa
olohuoneeseen, viihdeympäristöön tai
mediahuoneeseen.

Sisusta kotisi älyvaloilla

Vaihda kotisi tunnelmaa yhdellä
napinpainalluksella. Valittavissasi on yli
16 miljoonaa eri väriä ja 50 000 eri
sävyä kylmästä lämpimään valkoiseen.
Muuttamalla valaistusta voit korostaa
ainutlaatuisia hetkiä, luoda
juhlatunnelmaa tai rentoutua iltaa
vasten.
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Liitä kolme Hue Play ‑valopalkkia
yhteen

Hue Playn käyttö ei aiheuta television
taakse johtorykelmiä eikä vaadi useita
pistorasioita. Voit kytkeä samaan
virtalähteeseen kolme Hue Play
‑älyvalopalkkia, jolloin kaikille muille
laitteille jää ruhtinaallisesti tilaa.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: Synteettinen

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone

• Tyyli: Ilmeikäs

• EyeComfort: Kyllä

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä: Built in
LED

Tuotteen mitat ja paino

• Johdon pituus: 2 m

• Korkeus: 3,6 cm

• Pituus: 25,3 cm

• Nettopaino: 0,280 kg

• Leveys: 4,4 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia

• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 42 W

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
530 lm

• Valon väri: 2 000–6 500 K, valkoinen
ja värillinen Hue-tunnelmavalo

• Verkkovirta: 24 V

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: Kiinteä LED

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: III - turvallinen,
erityisen pieni jännite

• Valonlähde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696170809

• Nettopaino: 0,280 kg

• Bruttopaino: 0,510 kg

• Korkeus: 96,000 mm

• Pituus: 102,000 mm

• Leveys: 298,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005735501
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