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e Go on kannettava valaisin, jonka valkoisella valolla, 16 miljoonalla värillä ja luonnollisen dynaamisilla 

osteilla valaiset missä ja milloin tahansa. Luo haluamasi tunnelma valaisimessa olevalla säätimellä tai 

 valaisin hue bridgeen, jolloin voit ohjata laitetta älypuhelimella. Näin saat käyttöösi useita eri 

toimintoja.

Kannettava valaisin
• Kannettava valaisin luo tunnelmaa kaikkialla kodissasi
• Älykäs akunhallinta tuo vapautta

Monipuoliset säätömahdollisuudet
• Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella
• Valaistuksen ohjaus suoraan laitteesta

Valoa elämään
• Korosta ainutlaatuisia hetkiä eläväisellä valaistuksella
• Neljä erilaista valaistusvaihtoehtoa päivän eri toimiin
• Ajastimet ja valomerkit auttavat päivittäisissä rutiineissa
• Yhdistä valo musiikkiin, televisioon ja peleihin

Langattomat liitännät
• Aina ajan tasalla
• Liitä jopa 50 hue-polttimoa ja -lamppua
winner



 Ota valo mukaasi kaikkialle

Anna valon virrata elämääsi. Philips hue Go -
valaisin on 300 lumenin valotehollaan kotisi 
monipuolisin valaisin, sillä voit siirtää sen 
haluamaasi paikkaan. Kytke valaisin 
verkkovirtaan ja heijasta seinille jopa 16 
miljoonaa eri väriä tai valitse mieleisesi 
valkoisen sävy aina kylmimmästä sävystä 
lämpimimpään tai kirkkaimmasta hämärimpään. 
Irrottamalla hue Go -valaisimen verkkovirrasta 
voit siirrellä tyylikästä valaisinta huoneesta 
toiseen luomaan tunnelmaa tai tuomaan 
lisävalaistusta päivän askareisiisi. Leiki valolla – 
rajana on vain mielikuvituksesi.

Älykäs akkuvirranhallinta

Valaise kotisi aivan uudella tavalla ja nauti 
Philips huen lukuisista ominaisuuksista. Philips 
hue -valaisimessa on ladattava akku, jota voit 
käyttää jopa 3 tuntia 1,5 tunnin latauksella. 
Irrottamalla hue Go -valaisimen verkkovirrasta 
voit siirrellä valaisinta huoneesta toiseen. 
Lisäksi voit käyttää valaisimen kaikkia 

ominaisuuksia älylaitteellasi myös ilman 
verkkovirtaa. Sisäänrakennettu älykäs akku 
takaa pitkän käyttöajan.

Hallinta laitteesta

Voit ohjata Philips hue Go -valaisinta kätevästi 
ja nopeasti myös ilman älylaitetta. Ota 
valaistusasetukset käyttöön painamalla 
valaisimessa olevaa älykästä säädintä. 
Valittavana on 7 eri valotehostetta: 
käytännöllinen ja lämmin valkoinen valo, viileä 
ja virkistävä päivänvalo sekä 5 luonnollisen 
dynaamista valotehostetta, joista voit valita 
mieleisesi tilanteen mukaan.

Luonnolliset, dynaamiset valotehosteet

Philips hue Go -valaisimessa on 5 erilaista 
patentoitua luonnollisen dynaamista 
valotehostetta: kotoisa kynttilänvalo, 
sunnuntain kahvihetki, meditointi, lumottu 
metsä ja yöllinen seikkailu. Jokaisessa 
dynaamisessa tehosteessa on omat värinsä, 
jotka luovat omanlaisensa tunnelman. Ne 
sopivat täydellisesti romanttiselle päivälliselle, 
rentouttavaan kylpyyn tai meditointihetkeen.

Neljä erilaista valaistusvaihtoehtoa

Valaise askareesi aina parhaalla mahdollisella 
tavalla. Philips hue -valaisimessa on neljä 
erilaista valaistusvaihtoehtoa. Piristy-tilassa 
valaistus on viileää ja virkistävää. Keskity-
asetuksella saat lisäpuhtia työskentelemällä 
kirkkaan valkoisessa valossa. Kun haluat 
uppoutua hyvän kirjan pariin, valitse 
asetukseksi Lue, jolloin valo muuttuu lämpimän 
valkoiseksi lukuvaloksi, joka ei rasita silmiä. 
Rentoudu-asetus saa valaistuksen hehkumaan 
rauhoittavan pehmeänä.

Herää luonnollisesti

Herää jokaiseen päivään luonnollisesti. Paranna 
untasi ja helpota aamurutiinejasi. Philips hue 
herättää sinut hellävaraisesti ja 
ennennäkemättömän luonnollisella tavalla. 
Asteittain voimistuva valo saa sinut tuntemaan 
herääväsi auringonvaloon. Voit myös asettaa 
Philips hue -valaisimeen ajastimia tai määrittää 
sen ilmoittamaan saapuvista puheluista, 
viesteistä, sosiaalisen median päivityksistä, 
säätiedoista tai muista tärkeistä ilmoituksista, 
joita saat älylaitteeseesi.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: synteettinen
• Väri: valkoinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennettävä
• Tuotteessa virtakytkin
• Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen
• Väriä vaihtava (LED)
• Epäsuora valo
• Sisältää PowerLED-lamput
• ZigBee-valoyhteys
• Kannettava
• Mukana verkkolaite

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 7,9 cm
• Pituus: 15 cm
• Leveys: 15 cm
• Nettopaino: 0,9 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 100–240 V, 50–60 Hz
• Hehkulampputekniikka: LED, 24 V
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho: 6 W
• Valon väri: viileä valkoinen

• Lampun elinikä enintään: 15 000 tuntia
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 300 lm
• Valaisin himmennettävissä
• LED
• Kiinteä LED
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: III - turvallinen, erityisen pieni 

jännite
• Paristotyyppi: AA-paristo
• Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 

28 W

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 11,4 cm
• Pituus: 21 cm
• Leveys: 21 cm
• Paino: 1,360 kg

Sekalaista
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone, 

Työhuone
• Tyyli: Ilmeikäs
• Tyyppi: Pöytävalaisin
•
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