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V
A
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äly
aloa tunnelmallisiin hetkiin
amunkoitosta auringonlaskuun
lkoisella valolla varustetulla Philips hue -aloituspakkauksella pääset helposti alkuun ja luonnollinen 
koinen valo auttaa voimaan paremmin aamunkoitosta auringonlaskuun. Voit ohjata valoa 
laitteella tai langattomalla katkaisimella ja muodostaa yhteyden kannettaviin laitteisiin.

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

Anna mielen levätä
• Valmistaudu päivää varten
• Nauti lukemisesta
• Rentoudu lämpimän valkoisessa valossa
• Pysy keskittyneenä

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



 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.

Laajempi ekosysteemi

Voit liittää jopa 50 valaisinta ja 7 Hue-
himmennintä Philips hue -siltaan (sisältyy 
toimitukseen). Aloita hankkimalla jokin 
aloituspakkauksista ja lisää sitten Philips hue -
laitteita 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 ja 
langattomasti suoraan Philips hue -laitteesta.

Ime energiaa

Jätä aamukahvi väliin ja valmistaudu päivään 
viileällä, kirkkaalla päivänvalolla, joka antaa 
energiaa kehollesi ja mielellesi. Sopii 
täydellisesti hetkiin, jolloin tarvitset lisäpotkua 
arkeen.

Lue

Uppoudu lempikirjaasi tuntikausiksi Philips 
huen ansiosta. Se luo lukemiseen täydellisesti 
sopivan valkoisen valon.

Rentoudu ja nuku paremmin

Nosta jalat ylös ja rentoudu pehmeän 
valkoisessa valossa päivän päätteeksi. 
Valkoinen valo auttaa sinua rentoutumaan 
illalla ja nukkumaan paremmin yöllä.
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Polttimo
• Lampunkanta: E27
• Muotoilu: A19
• Käyttöikä: 25 000 tuntia
• Värilämpötila: 2 200–6 500 K
• Teho: 9,5 W
• Tulojännite: 220–240 V
• Valovirta: Lämpimästä kylmään valkoiseen sävyyn
• Valoteho: 806 lm
• Ohjelmiston päivitys
• Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
• Korkeus: 110 mm
• Korkeus: 4,3 tuumaa
• Käyttöteho enintään: 9,5 W
• Virrankulutus valmiustilassa enintään: 0,1 W

Toimituksen sisältö
• hue-lamput
• Tone-lamput: 1

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

tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -10–45 °C

Takuu
• 2 vuotta

Tuki
• IOS
• HomeKit-yhteensopiva
• iPad
• iPhone

Testattu myös seuraavilla laitteilla:
• Android
• Google Nexus
• HTC
• Motorola Nexus
• Huomautus
• Samsung Galaxy
•
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