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Valoa tunnelmallisiin hetkiin

aamunkoitosta auringonlaskuun
Philips Hue Struana -kattovalaisin tuo kylpyhuoneen parhaat puolet esiin. Se auttaa sinua 
saamaan lisää energiaa, keskittymään, lukemaan tai rentoutumaan. Valaisin on suunniteltu 
erityisesti kosteisiin olosuhteisiin IP44-luokituksen mukaisesti.

Suunniteltu korkealaatuiseen valaistukseen
• Suuri valoteho
• IP44 sopii täydellisesti kylpyhuoneeseen

Valoa tunnelmallisiin hetkiin
• Säädä valaistusta helposti ja langattomasti himmentimen avulla
• Virkistäydy
• Keskity
• Nauti lukemisesta
• Rentoudu

Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä ajastimet sinulle sopiviksi
• Monipuoliset säätömahdollisuudet



 Suuri valoteho
Laadukkaan valon ja suuren valotehon avulla 
voit valita erilaisia valkoisia valoja tilanteen ja 
tehtävän mukaan.

IP44 – sopii kylpyhuoneeseen

Tämä Philipsin kylpyhuonevalaisin on 
suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa ja 
sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa 
olosuhteissa. IP-luokitus ilmaistaan kahdella 
luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen 
pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän 
kylpyhuonevalaisimen luokitus on IP44: se on 
roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti 
kylpyhuoneeseen.

Hallitse Hue-sillan avulla

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat 
loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.

Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin 
ulkopuolellakin

Philips Hue iOS- ja Android-sovellusten avulla 
voit säätää valaistusta etäyhteyden välityksellä 
missä tahansa oletkin. Voit tarkistaa, 
unohtuivatko valot päälle lähtiessäsi tai kytkeä 
ne päälle, jos teet myöhään töitä. Vaatii 
yhteyden Philips Hue -sillan kanssa.

Määritä ajastimet sinulle sopiviksi

Philips Hue -sovelluksen ajastustoiminnon 
avulla voit antaa vaikutelman siitä, että olisit 
kotona, vaikka oletkin muualla. Määritä valot 
syttymään saapuessasi kotiin tai määritä eri 
huoneiden valot syttymään eri aikaan. Voit 
myös asettaa valot sammumaan vaiheittain 
illalla niin, ettei sinun tarvitse itse muistaa 
sammuttaa niitä. Vaatii yhteyden Philips Hue -
sillan kanssa.

Monipuoliset säätömahdollisuudet

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat 
loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia. 
Ohjaa valoja älypuhelimella tai tablet-laitteella 
Philips Hue -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.

Keskity

Aikaisin aamulla parranajoon ja meikin 
viimeistelyyn vaaditaan tarkkuutta ja 
tehokkuutta, mikä edellyttää kirkasta valkoista 
valoa.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: Synteettinen
• Väri: Valkoinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennettävissä kaukosäätimellä: KYLLÄ
• Hue-kytkin: KYLLÄ
• Integroitu LED: KYLLÄ
• Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: KYLLÄ
• Epäsuora valo: KYLLÄ
• ZigBee-valoyhteys: KYLLÄ
• Sisältää Hue-kytkimen: KYLLÄ
• Neljä erilaista valaistusvaihtoehtoa: KYLLÄ
• Voidaan yhdistää Philips HUE -siltaan: KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 5,9 cm
• Pituus: 36 cm
• Leveys: 36 cm
• Nettopaino: 1,792 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 100–240 V, 50–60 Hz
• Polttimotekniikka: LED, 24 V
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho: 32 W

• Valon väri: Viileä valkoinen
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2 400 lm
• Valaisin himmennettävissä
• LED
• Käyttöikä jopa: 25 000 h
• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 1 mm, suojaus roiskevedeltä
• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu
• Akun/pariston tyyppi: CR – nappiparisto
• Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 

204 W

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 47 cm
• Pituus: 39,1 cm
• Leveys: 16,1 cm
• Paino: 2,484 kg

Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone
• Tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Kattovalaisin
•
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