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munkoitosta auringonlaskuun
distä Philips Hue White Ambiance Explore -pöytävalaisin Philips Hue -järjestelmääsi. 
n luonnollinen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, 
emaan ja rentoutumaan. Voit kohdistaa valon sinne, missä sitä eniten tarvitset.

Valoa tunnelmallisiin hetkiin
• Säädä valaistusta helposti ja langattomasti mukana tulevan himmentimen avulla
• Rentoudu, lue, keskity tai kerää energiaa valaistuksella
• Himmennys ei vaadi asennusta
• Luo mieleisesi tunnelma lämpimästä valkoisesta kylmään päivänvaloon

Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Herää ylös ja nukahda luonnollisesti
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä ajastukset sinulle sopiviksi

Korkealaatuinen valo ja muotoilu
• Valitse juuri sopiva valaistuksen suunta



 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.

Himmennys ei vaadi asennusta

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

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.

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.

Hallitse Hue-sillan avulla

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat 
loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.

Valitse juuri sopiva valaistuksen suunta

Tämän pöytävalaisimen liikuteltava pää on 
suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä 
eniten tarvitaan.

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.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: Metallia, lasi
• Väri: Valkoinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennettävissä kaukosäätimellä: KYLLÄ
• hue-kytkin: KYLLÄ
• Kääntyvä pää (vasen-oikea): 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: 50,5 cm
• Pituus: 19 cm
• Leveys: 21,8 cm
• Nettopaino: 1,620 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Polttimotekniikka: LED, 230 V
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Kanta/kupu: E14
• Mukana toimitettavan lampun teho: 6 W
• Vaihtolampun enimmäisteho: 6 W
• Valon väri: Viileä valkoinen

• Valaisin himmennettävissä
• LED
• Kiinteä LED: EI
• Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: 

A+
• Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E
• Käyttöikä jopa: 25 000 h
• IP-koodi: IP20, suojaus kappaleilta, joiden halkaisija 

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

40 W
• Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 

470 lm

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 55,8 cm
• Pituus: 30,3 cm
• Leveys: 25,3 cm
• Paino: 2,930 kg

Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone, 

Työhuone
• Tyyppi: Pöytävalaisin
•
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