
PHILIPS
Hue White and Color
Ambiance
Kannettava Go-valaisin
(uusin malli)

Sisäinen akku
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Lisää ominaisuuksia
Hue-sillan avulla
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Valaise milloin vain, missä
vain
Ota kannettava Hue Go -älyvalo mukaan. Hue Go luo täydellisen

tunnelman niin värikkäänä valaisimena kuin tunnelmallisena

katseenvangitsijana. Toimii erillisenä valona tai osana

älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla.

Rajattomat mahdollisuudet

• Synkronoi mediasisältösi älyvalaisinten kanssa

• Hallinta laitteesta

• Kannettava älyvalaisin

• Dynaamiset, luonnolliset valotehosteet

• Älyvalot auttavat sekä heräämään että nukahtamaan



Helppokäyttöinen älyvalaistus

• Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella

• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

• Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella

• Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

• Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin

• Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!
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Kohokohdat
Synkronoi mediasisältösi valaisinten
kanssa

Hue Sync ‑sovelluksen ja Hue-sillan
avulla voit viedä viihdesisältösi uusiin
ulottuvuuksiin. Ympäröi itsesi
Philips Hue ‑valoilla ja käynnistä
elokuvasi, musiikkisi tai pelisi, niin näet,
miten valaistuksesi elää viihdesisältösi
rytmien ja värimaailman mukana.

Hallinta laitteesta

Vaihda valoasetuksia helposti
painamalla Hue Go -valaisimen takana
olevaa painiketta. Määritä omat
valoasetukset tai käytä esiasetettuja
dynaamisia valotehosteita, joista
löydät valmiit vaihtoehdot lukemiseen,
rentoutumiseen, keskittymistä
vaativaan työhön ja energiaa lisäävään
toimintaan.

Kannettava älyvalaisin

Kannettava Hue Go -älyvalaisin kulkee
helposti mukana kaikkialle ladattavan
sisäisen akun ansiosta. Ota tämä
valaisin mukaan matkalle ja jätä se
pöydälle romanttisen illallisen ajaksi,
tai käytä sitä ulkotiloissa kesäjuhlien
tunnelmanluojana. Kirkasta valoa
riittää 2,5 tunnin ajaksi, ja kotoisaa
kynttilänvaloefektiä käytettäessä akku
kestää peräti 18 tuntia.

Dynaamiset, luonnolliset valotehosteet

Korosta ainutlaatuisia hetkiä eloisalla
valaistuksella. Hyödynnä luonnollisen
dynaamisia valotehosteita, kuten
kotoisaa kynttilänvaloa, sunnuntain
kahvihetkeä, meditointia, lumottua
metsää ja yöllistä seikkailua.
Jokaisessa dynaamisessa tehosteessa
on omat värinsä, jotka luovat
omanlaisensa tunnelman.

Älyvalot auttavat sekä heräämään että
nukahtamaan

Kun yhdistät Hue Go -valaisimen Hue-
siltaan, voit asettaa valot syttymään
tiettyyn aikaan ja kirkastumaan
vähitellen auringonnousun tapaan.
Heräät uuteen päivään levollisena ja
virkeänä. Illalla lämpimän Go-
valaisimen asteittain himmenevä
lämpimän valkoinen valo auttaa sinua
rentoutumaan ja nukahtamaan
nopeammin.

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit
ohjata kaikkia asunnon Hue-
älyvalaisimia yhdestä huoneesta. Voit
lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä
näppärästi mobiililaitteen painikkeella.
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Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja
käytä äänikomentoja. Kätevillä
äänikomennoilla voit ohjata useita
huoneessa olevia valoja tai vain yhtä
lamppua. *Toimii Alexan kanssa
yhteensopivalla Echo-laitteella.
Saatavilla pian myös Google Home- ja
Google Nest ‑laitteisiin.

Luo personoitu kokemus värikkäällä
älyvalaistuksella

Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä
hetkessä tilanteen mukaan yli
16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä
painikkeella voit luoda juhlatunnelman,
muuntaa olohuoneesi
elokuvateatteriksi, tehostaa kodin
sisustusta väreillä ja paljon muuta.

Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai
kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin
lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä.
Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään
yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.

Täydellinen valikoima
valaistusvaihtoehtoja päivän eri
toimiin

Neljä valmista valaistusasetusta
helpottavat arkeasi, sillä ne on
suunniteltu erityisesti päivittäisiä
rutiineja ajatellen: piristymiseen,
keskittymiseen, lukemiseen ja
rentoutumiseen. Kylmän valkoisista
asetuksista toinen tukee piristymistä ja
toinen keskittymistä, joten niiden avulla
saat päivän käyntiin ja ylläpidät
keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja
rentoutumiseen tarkoitettujen
lämpimien asetusten avulla voit
puolestaan uppoutua hyvän kirjan
pariin ja antaa mielesi levätä.

Vapauta älykkään valaistuksen kaikki
ominaisuudet Hue-sillan avulla!

Lisäämällä Hue-sillan (myydään
erikseen) saat kaikki Philips Hue
‑ominaisuudet käyttöösi. Hue-siltaan
voi lisätä jopa 50 älykästä valoa, joita
voit ohjata kotona. Voit käyttää kodin
valaistuksen automatisoinnin apuna
esimerkiksi ajastimia ja
rutiiniaikatauluja ja säätää valoja
heräämis- ja
nukkumaanmenoaikataulujen mukaan.
Voit säätää valoja myös kodin
ulkopuolelta ja lisätä erilaisia työkaluja,
kuten liiketunnistimia ja älykkäitä
kytkimiä.
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Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Väriä vaihtava (LED): Kyllä

• Epäsuora valo: Kyllä

• Himmennettävä: Kyllä

• Tuotteessa virtakytkin: Kyllä

• Sopii täydellisesti tunnelman
luomiseen: Kyllä

• Kannettava: Kyllä

• Mukana verkkolaite: Kyllä

• ZigBee-valoyhteys: Kyllä

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone

• Tyyli: Moderni

• Tyyppi: Pöytävalaisin

• EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 7,9 cm

• Pituus: 15 cm

• Nettopaino: 0,625 kg

• Leveys: 15 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia

• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 43 W

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
520 lm

• Hehkulampputekniikka: LED, 12 V

• Valon väri: 2 000–6 500 K, valkoinen
ja värillinen Hue-tunnelmavalo

• Verkkovirta: 220–240 V

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho: 6
W

• Vaihtolampun enimmäisteho: 6 W

• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä

• Turvallisuusluokka: III - turvallinen,
erityisen pieni jännite

Pakkauksen mitat ja paino

• SAP EAN/UPC – kappale:
8718696173992

• EAN/UPC – laatikko: 8727900775419

• Korkeus: 11,3 cm

• SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,935 kg

• Paino: 0,935 kg

• Nettopaino (kpl): 0,625 kg

• SAP-korkeus (kpl): 113,000 mm

• SAP-pituus (kpl): 209,000 mm

• SAP-leveys (kpl): 210,000 mm

• Leveys: 20,9 cm

• Pituus: 21 cm
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