
 

 

Philips Hue
Valkoinen ja värillinen 
valaistus

Yksi lamppu
GU10
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ajattomat mahdollisuudet
elposti hallittavissa
ää Philips hue -järjestelmään valkoinen ja värillinen Philips hue -lamppu ja nauti 
rkealaatuisesta valkoisesta ja värillisestä valosta, jonka voi himmentää. Voit hallita valoa 
puhelimella tai tablet-laitteella liittämällä sen Philips hue -siltaan.

Herätä mielikuvituksesi eloon
• Leikittele valoilla ja valitse omasi 16 miljoonasta väristä
• Synkronoi Philips hue -valaisimet musiikin ja elokuvien tahtiin

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
• Ohjaa valoja omalla tavallasi

Helppo, luotettava ja päivitettävä järjestelmä
• Liitä jopa 50 Philips hue -valaisinta



 Maalaa valolla

Leikittele valoilla ja valitse hue-sovelluksen 16 
miljoonasta väristä mielialaasi sopivin 
vaihtoehto. Valaise suosikkivalokuvasi ja koe 
tärkeä hetki uudelleen. Tallenna parhaat 
valaistusasetukset ja käytä niitä helposti 
myöhemmin.

Synkronoi valo musiikin tai elokuvien 
tahtiin

Laajenna televisionkatselukokemus koko 
huoneeseen tai nosta pelikokemus uudelle 
tasolle. Lataa kolmannen osapuolen sovellus ja 
katso, mitä kaikkea mahtavaa Philips hue voi 
sinulle tarjota. Synkronoi valot 
suosikkimusiikkisi tahtiin ja nauti rytmistä 
täysin siemauksin. Tee mistä tahansa huoneesta 
tanssilattia ja ihastele, kuinka valot reagoivat 

musiikkiin. Lataa valitsemasi sovellus ja aloita 
juhlat Philips huen avulla.

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.
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Polttimo
• Lampunkanta: GU10
• Muotoilu: GU10
• Käyttöikä: 25 000 tunti(a)
• Teho: 6,5 W
• Valovirta: Kuusitoista miljoonaa väriä, 

Toiminnallinen valkoinen valo, Valkoisen valon 
kaikki sävyt, Lämpimästä kylmään valkoiseen 
sävyyn, Himmennettävissä vain älylaitteen avulla, 
Valon keilakulma - 160° +- 20°

• Valoteho: 145 lm, 2000 K, 210 lm, 3000 K, 250 lm, 
4000 K, 230 lm, 6500 K, Teho 38 Im/W, 4 000 K, 
Oletusarvoinen käynnistysteho 195 lm, 2 700 K, 
>80 CRI, 2 000–4 000 K

• Ohjelmiston päivitys

• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
• Korkeus: 71 mm
• Leveys: 50 mm

Toimituksen sisältö
• hue-lamput: 1

Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 0 % <H <80 % (ei 

tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: 0–40 °C

Takuu
• 2 vuotta
•
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