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Anna mielen levätä

Lisää Philips hue -järjestelmään valkoinen Philips hue -lamppu ja nauti korkealaatuisesta 
valkoisesta valosta, jonka voi himmentää. Kun liität lampun Philips hue -siltaan, voit hallita 
valoa älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Anna mielen levätä
• Säädä valaistusta missä tahansa
• Ajasta valot helposti
• Taatusti vaivaton langaton himmennys
• Ohjaa valoja omalla tavallasi

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



 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.

Älykkäät säädöt

Liittämällä Philips hue -valot siltaan saat loputtomasti 
erilaisia valaistusmahdollisuuksia. Ohjaa valoja 
älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips hue -
sovelluksen kautta tai käytä valoja lisäämällä 
järjestelmään kytkimiä. Ota Philips hue -
kokemuksesta kaikki hyöty irti ottamalla käyttöön 
esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja hälytyksiä.

Laajempi ekosysteemi

Voit liittää jopa 50 valaisinta ja 10 lisävarustetta 
Philips hue -siltaan (sisältyy toimitukseen). Aloita 
hankkimalla jokin aloituspakkauksista ja lisää Philips 
hue -tuotteita järjestelmääsi. Tämän jälkeen voit 
hallita valojärjestelmääsi kämmeneltäsi iOS- ja 
Android-älylaitteiden intuitiivisella Philips hue -
sovelluksella. Philips hue perustuu ZigBeehen, joka 
on vähän virtaa kuluttava, turvallinen ja luotettava 
tekniikka valojen hallintaan. Järjestelmään lisätään 
jatkuvasti uusia toimintoja ja parannuksia. Sekä 
ohjelmiston että laiteohjelmiston voi päivittää 
helposti langattomasti suoraan hue-tuotteessasi.
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Tekniset tiedot
Polttimo
• Lampunkanta: E27 ruuvattava kanta
• Muotoilu: A60
• Käyttöikä: 25 000 tunti(a)
• Värilämpötila: 2 700 K (lämmin valkoinen)
• Teho: 9,5 W
• Valovirta: Laadukas valkoinen valo, 

Himmennettävissä vain älylaitteen avulla, 
Valokeilan kulma 180°, >80 CRI

• Valoteho: 800 lm
• Ohjelmiston päivitys
• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
• Korkeus: 110 mm
• Leveys: 61 mm

Toimituksen sisältö
• Valkoiset hue-lamput: 1

Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H < 95 % (ei 

tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -10–45 °C

Takuu
• 2 vuotta
•
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