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Luo tunnelmaa kohdevalolla

Lisää Philips hue -järjestelmään valkoinen Philips Hue Runner -tunnelmakohdevalaisin. 
Luonnollinen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan 
ja rentoutumaan. Laadukas kohdevalaisin on kestävä ja suunniteltu hyvällä maulla.

Luo tunnelmaa
• Lämpimän valkoisesta kirkkaan viileisiin päivänvalon sävyihin
• Piristy, keskity, lue ja rentoudu valon avulla
• Herää hellävaraisesti auringon nousuun

Anna mielen levätä
• Säädä valaistusta missä tahansa
• Ajasta valot helposti
• Taatusti vaivaton langaton himmennys
• Ohjaa valoja omalla tavallasi
• Valmistaudu päivää varten
• Nauti lukemisesta
• Rentoudu lämpimän valkoisessa valossa
• Pysy keskittyneenä



 Luo oma tunnelmasi

Valitse jokaiselle hetkelle oikea tunnelma 
erilaisilla kauniin luonnollisilla valkoisen sävyillä. 
Valitse sovelluksessa mikä tahansa valkoisen 
valon sävy viileän virkistävästä rentouttavan 
lämpimään. Ota tilanne haltuun ja valitse oma 
tunnelmasi. Ei liian kirkasta tai liian pimeää, 
vaan juuri sopivaa.

Hyvinvointia valolla

Valo vaikuttaa mielialaan, käyttäytymiseen, 
vireystasoon ja arkirutiineihin. Sovelluksessa 
voit valita hetkeen täydellisesti sopivan 
valaistuksen. Philips hue auttaa piristymään, 
keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Tee 
arkirutiineista hetkiä, joista nautit. Voi 
paremmin.

Herää luonnollisesti

Paranna untasi ja herää hellävaraisesti ja 
virkeänä. Philips hue auttaa käynnistämään 
päivän mukavasti. Asteittain lisääntyvä valoteho 
antaa vaikutelman siitä, että heräät 
luonnollisesti auringon valoon etkä 
herätyskellon räminään.

Etäohjaus

Voit säätää valaistusta etäyhteyden välityksellä 
missä tahansa oletkin. Tarkista, unohditko 
sammuttaa valot kotoa lähtiessäsi, tai kytke ne 
käyttöön, jos teet myöhään töitä. 
Geoaitatekniikan avulla valot toivottavat sinut 
tervetulleeksi saapuessasi kotiin tai sammuvat 
automaattisesti lähtiessäsi. Yksinkertaista 

elämääsi ja rauhoita mieltäsi fiksusti ja 
käytännöllisesti.

Pehmeä himmennys

Nauti Philips hue -valojen taatusti 
vaivattomasta himmennyksestä. Ei liian kirkasta 
tai liian pimeää vaan juuri oikea valaistus. 
Johtoja, sähköasentajia tai asennuksia ei tarvita.

Ajasta valot

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 muistaa 
sammuttaa niitä.
5309331P7

Kohokohdat
Runner HUE
Spottivalaisin



Julkaisupäivä 2016-10-07

Versio: 1.0.1

12 NC: 9150 054 03601
EAN: 87 18696 15935 4

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Philips Lighting Holding B.V.n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: alumiini
• Väri: Valkoinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennettävissä kaukosäätimellä: KYLLÄ
• hue-kytkin: KYLLÄ
• Sisältää LED-lamput: KYLLÄ
• Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: KYLLÄ
• Säädettävä spotti: KYLLÄ
• ZigBee-valoyhteys: KYLLÄ
• Sisältää hue-kytkimen: KYLLÄ
• Neljä erilaista valaistusvaihtoehtoa: KYLLÄ
• Voidaan yhdistää Philips HUE -siltaan: KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 10,9 cm
• Pituus: 48 cm
• Leveys: 8,9 cm
• Nettopaino: 1,405 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Hehkulampputekniikka: 230 V
• Lamppujen lukumäärä: 3
• Kanta/kupu: GU10
• Mukana toimitettavan lampun teho: 5,5 W
• Vaihtolampun enimmäisteho: 50 W
• Valon väri: viileä valkoinen

• Säteilykulma: 45°
• Valaisin himmennettävissä
• LED
• Kiinteä LED: KYLLÄ
• Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: 

kiinteä LED ja luokan A lamppu
• Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu
• Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 

25 W
• Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 

250 lm

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 14,1 cm
• Pituus: 51,5 cm
• Leveys: 13,1 cm
• Paino: 1,540 kg

Sekalaista
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
• tyyli: Moderni
• Tyyppi: Spottivalaisin
•
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