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litsemalla kotiisi valkoisen Philips Hue Being -riippuvalaisimen voit hallita valaistusta 
lposti vuorokauden ympäri. Himmentimellä voit valita oikean valon rentoutumiseen, 
emiseen, keskittymiseen ja virkistymiseen

Valoa tunnelmallisiin hetkiin
• Säädä valaistusta helposti ja langattomasti mukana tulevan himmentimen avulla
• Rentoudu, lue, keskity tai kerää energiaa valaistuksella

Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Luo mieleisesi tunnelma lämpimästä valkoisesta kylmään päivänvaloon
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä ajastukset sinulle sopiviksi
• Monipuoliset säätömahdollisuudet
• Herää ylös ja nukahda luonnollisesti



 Sisältää himmentimen

Voit hallita valkoista tunnelmavalaistusta 
helposti paristokäyttöisen Philips Hue -
himmentimen avulla. Selaa neljää eri 
valaistusvaihtoehtoa on-painiketta painamalla ja 
säädä valaistuksen himmennystä helposti. 
Himmentimen voi kiinnittää langattomasti 
mihin tahansa sen pienen ja tyylikkään telakan 
ansiosta. Käytä kaukosäätimenä tai 
valokytkimenä seinää vasten ja nauti 
valaistuksesta joka päivä. Voit liittää jopa 10 
Hue-valoa yhteen himmentimeen.

Valaistusta päivän rutiineihin

Valo vaikuttaa mielialaamme ja 
käyttäytymiseemme. Philips Huen avulla voit 
tehdä päivärutiineistasi nautinnollisia hetkiä. 
Unohda aamukahvi ja valmistaudu päivään 
kirkkaassa kylmän valkoisessa päivänvalossa, 
joka antaa energiaa niin keholle kuin 
mielellekin. Ylläpidä keskittymiskykyä 
hienosäädetyllä kirkkaalla valkoisella valolla tai 
rentoudu illalla kevyesti hehkuvassa lämpimän 
valkoisessa valossa.

Hallitse Hue-sillan avulla

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat 
loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.

Luo oma tunnelmasi

Voit valita minkä tahansa valkoisen sävyn ja 
luoda kotiisi tunnelmallisen valaistuksen 
lämpimän tai kylmän valkoisen sävyillä. Nauti 
eri tyyleistä eri vuodenaikoina – raikas 
valkoinen valo tuo mieleen kevään, lämmin 
valkoinen kesäauringon ja kylmä valkoinen 
talven.

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.

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.

Sinulle sopivat ajastukset

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.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: Metallia
• Väri: alumiini

Tuotteen mitat ja paino
• Vähimmäiskorkeus: 8,0 cm
• Enimmäiskorkeus: 158 cm
• Pituus: 42,1 cm
• Leveys: 42,1 cm
• Nettopaino: 3,610 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 100–240 V, 50–60 Hz
• Polttimotekniikka: LED, 24 V
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho: 39 W
• Valon väri: Viileä valkoinen
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 3000 lm
• Valaisin himmennettävissä

• LED
• Käyttöikä jopa: 25 000 h
• IP-koodi: IP20, suojaus kappaleilta, joiden halkaisija 

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

204 W

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 50,3 cm
• Pituus: 50 cm
• Leveys: 14,8 cm
• Paino: 0,350 kg

Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone, 

Työhuone
• Tyyppi: Riippuvalaisin
•
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