
Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Yksi valaisin tarjoaa sekä käytännön valon että

tunnelmavalaistuksen. Valkoisessa Centriksessä on kiinteä

kattovalo ja kolme kohdevalaisinta, jotka voi suunnata yksilöllisesti.

Voit valita valaisimen jokaisen lampun värin miljoonista

vaihtoehdoista ja luoda ainutlaatuisen ilmeen.

Rajattomat mahdollisuudet

•  Työ- ja tunnelmavalaistus yhdellä valaisimella

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!

3 spotin Centris-
kattovalaisin

Hue White and Color
Ambiance

Integroitu LED

Bluetooth-ohjaus sovelluksella

Ohjaus sovelluksella tai

äänellä*

Lisää ominaisuuksia Hue-sillan

avulla
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Kohokohdat
 Työ- ja tunnelmavalaistus yhdellä
valaisimella

Philips Hue Centris yhdistää
toiminnallisuuden estetiikkaan:
kattovalaisin muodostuu keskellä
olevasta valaisimesta ja
kohdevalaisimista, jotka voidaan
suunnata yksitellen huoneen eri osiin.
Valitse Centrikselle jokin miljoonista
väreistä tai mikä tahansa viileän
valkoisen valon sävy – tai luo
eloisampi tunnelma valitsemalla
jokaiselle valaisimen valolle oma
sävynsä.

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

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

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Philips Hue toimii Amazon Alexan ja
Google Assistantin kanssa, kun
käytössä on yhteensopiva Google
Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä
äänikomennoilla voit ohjata useita
huoneessa olevia valoja tai vain yhtä
lamppua.

Luo personoitu kokemus värikkäällä
älyvalaistuksella

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.

Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai
kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

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 Bridgen (myydään
erikseen) saat kaikki Philips Hue
‑ominaisuudet käyttöösi. Hue Bridgeen
voi lisätä jopa 50 älykästä valoa, joita
voit ohjata kotona. Voit käyttää kodin
valaistuksen automatisoinnin apuna
esimerkiksi rutiiniaikatauluja. Voit
säätää valoja myös kodin ulkopuolelta
ja lisätä erilaisia työkaluja, kuten
liiketunnistimia ja älykkäitä kytkimiä.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: metalli

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Neljä erilaista valaistusvaihtoehtoa:
Kyllä

• Säädettävä spotti: Kyllä

• Himmennettävä Hue-sovelluksella ja
kytkimellä: Kyllä

• Integroitu LED: Kyllä

• Sopii täydellisesti tunnelman
luomiseen: Kyllä

• Voidaan yhdistää Philips HUE -
siltaan: Kyllä

• ZigBee-valoyhteys: Kyllä

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone, Keittiö

• Tyyli: Nykyaikainen

• Tyyppi: Spottivalaisin

• EyeComfort: ei

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL):
built in LED + bulb of class A

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 12,8 cm

• Pituus: 40,8 cm

• Nettopaino: 3,202 kg

• Leveys: 33,7 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia

• Toista valonlähdettä vastaava
perinteinen hehkulamppu: 50 W

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
2850 lm

• Lampputekniikka 2: LED, 230 V

• Lamppujen lukumäärä 2: 3

• Kanta/kupu 2: GU10

• Mukana toimitettavan lampun teho 2:
5.7 W

• Vaihtolampun enimmäisteho 2: 6 W

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

• Verkkovirta: 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: kiinteä LED ja luokan
A lamppu

• Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho:
25 W

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu

• Valonlähde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696176030

• Nettopaino: 3,202 kg

• Bruttopaino: 4,423 kg

• Korkeus: 143,000 mm

• Pituus: 392,000 mm

• Leveys: 486,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005928601
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