Philips Hue
White and color ambiance

Oändliga möjligheter
Starter kit

för en upplevelse utöver det vanliga

GU10

Med Philips Hue White and Color Ambiance kan du göra om din belysning till en
upplevelse utöver det vanliga. Ansluten belysning kan synkronisera färgbelysningen med
musik, tv och spel för en uppslukande upplevelse.
Oändliga möjligheter
• Var kreativ med 16 miljoner färger
• Synka ljus med musik och filmer
• En lysande spelupplevelse
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Ljus för alla tillfällen
• Vakna och somna naturligt
• Skapa en egen stämning med varmvitt till svalt dagsljus
• Koppla av, läs, koncentrera dig och ladda batterierna med egna ljusinställningar
Enkel och bekväm kontroll
• Smart övervakning både hemma och borta
• Ställ in timers för bekvämlighets skull
• Installationsfri dimring
• Styr det på ditt sätt
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White and color ambiance
Starter kit GU10

Funktioner
Var kreativ med färger

En lysande spelupplevelse

Skapa rätt stämning

Lek med ljus och välj bland 16 miljoner färger
för att snabbt ändra utseende och atmosfär i
rummet. Skapa stämning enkelt med en
knapptryckning. Använd ett favoritfoto och
återupplev ögonblicket med stänk av ljus. Spara
dina ljusinställningar och hämta tillbaka dem
när du vill med en enda fingertryckning.

Ta ditt spel till nästa nivå. Ladda ned
tredjepartsprogrammen och upptäck vilka
fantastiska saker du kan göra med Philips Hue.

Ställ in rätt stämning för varje ögonblick och
dekorera hemmet med varmvitt och kallvitt
ljus. Njut av olika stilar året om, vare sig det är
det klara, vita ljus som påminner om en
vårvind, det varmvita ljuset en solig sommardag
eller det iskalla dagsljuset på vintern.

Vakna och somna

Ljus för dina dagliga behov
Synka med musik och filmer

Utvidga TV-tittarupplevelsen till hela rummet
eller synka ljus till din favoritmusik och se hur
ljuset reagerar på rytmen. Ladda ned
tredjepartsapparna och upptäck de fantastiska
saker du kan göra med Philips Hue.

Med Philips Hue kan du snabbt komma upp ur
sängen på det sätt du vill, så att du kan starta
dagen utvilad. Ljusstyrkan ökar gradvis och
efterliknar effekten av soluppgång och hjälper
dig att vakna naturligt, istället för att du väcks
av det höga ljudet av en väckarklocka. Börja
dagen på rätt sätt. På kvällen hjälper det
avslappnande varmvita ljuset dig att varva ner
och förbereda din kropp för en god natts
sömn.

Ljus påverkar vår sinnesstämning och
beteende. Philips Hue kan hjälpa dig att anpassa
dina dagliga rutiner till stunder som du kan
njuta av. Hoppa över ditt morgonkaffe och gör
dig redo för dagen med kallt, starkt vitt dagsljus
som hjälper till att stärka både kropp och själ.
Behåll fokus med fininställt starkt vitt ljus, eller
lägg upp fötterna och slappna av med ett mjukt
vitt ljus och få ett perfekt avslut på dagen.
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White and color ambiance
Starter kit GU10

Specifikationer
Lampan
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Sockel: GU10
Formfaktor: GU10
Livslängd: 25 000 timmar
Wattal: 6,5 W
Ljusflöde: 16 miljoner färger, Funktionellt vitt ljus,
Alla nyanser av vitt, Från varm- till kallvit ljusfärg,
Endast dimbar via den smartphone eller surfplatta,
Spridningsvinkel: 160° +-20°
Lumental: 145 lm vid 2 000 K, 210 lm vid 3 000 K,
250 lm vid 4 000 K, 230 lm vid 6 500 K, 38 lm/Weffekt @4000 K, Standardstart 195 lm @ 2700 K,
>80 CRI från 2 000–4 000 K
Uppgraderbar programvara
Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
Höjd: 71 mm
Bredd: 50 mm

Bryggan
•
•
•
•
•
•
•

Diameter: 100 mm
Höjd: 25 mm
Frekvensband: 2400–2483,5 MHz
Max. antal tillbehör: 10
Max. antal lampor: 50
Monteringsalternativ: Stationär dator, Vägg
Nätadapter: 100–240 V AC / 50–60Hz,
Utspänning: 5 V DC 600mA, Vilolägeseffekt: max
0,1 W
• Strömförbrukning: Max 250mA

Förpackningens innehåll:

• Ethernet-nätverkskabel: 1
• Nätadapter: 1
• Hue-lampor: 3

Miljö

• Driftsfuktighet: 0 % < H < 80 % (ickekondenserande)
• Driftstemperatur: 0-40 °C

Garanti
• 2 år

Kompatibilitet
•
•
•
•
•
•
•

IOS: 7 eller senare
HomeKit-kompatibel: iOS 9 eller senare
iPad: 2, 3:e och 4:e generationen
iPad Air: 1, 2
iPad Mini: 1, 2, 3
iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus
iPod Touch: 5:e generationen

Dessutom testat på
•
•
•
•
•
•
•
•

Android TV: 2.3 eller senare
Google Nexus: 5, 7
HTC: One
Motorola Nexus: 6
Note: Note, Note 2, Note 3, Note 4
OnePlus: One
Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
Sony: Xperia Z3

•

• Brygga: 1
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