Philips Hue
Bordlampa

Skapa ljuseffekter som tänjer på fantasins gränser
Beyond
vit
LED

kopplad till dig
Med den här snygga LED-bordlampan Philips hue Beyond LED får du stämningsfull
belysning och varmvit funktionsbelysning i ett. Anslut den till det trådlösa hemnätverket
och du kan styra belysningen direkt via en smarttelefon eller surfplatta.
Trådlös anslutning
• Kontroll från smarta iOS- och Android-enheter
• Alltid uppdaterad
• Anslut upp till 50 Hue-lampor och armaturer

71202/31/PH

Få funktions- och stämningsbelysning i ett
• Dubbla hue-upplevelsen
• Få den bästa funktionella belysningen för att få jobbet gjort
• Skapa en oändlig blandning av färger som passar ditt humör
Mjuka ljusmeddelanden
• Få meddelanden utan att distraheras
En inspirerande upplevelse med den intuitiva hue-appen
• Enkel att använda med intuitiv hue-app
• Ställ in lamporna så att de tänds eller släcks när du är borta

winner
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Bordlampa

Beyond vit, LED

Funktioner
Kontroll från smarta enheter

läggs kontinuerligt till i systemet.
Uppdateringar av både programvaran och den
fasta programvaran görs trådlöst och smidigt
direkt till Hue-produkten.

Få den bästa funktionella belysningen

Utöka Hue-ekosystemet

Synkronisera dina lampor med din befintliga
Philips hue-brygga. Därefter kan du styra
belysningen trådlöst från alla rum i hemmet.
Oavsett om det är från vardagsrummet,
matbordet eller sovrummet – en smarttelefon
eller surfplatta kan kontrollera alla ljus som är
anslutna till bryggan.
Säkerhet i hemmet

Få den bästa funktionella belysningen, oavsett
vad du gör. Läs, skriv eller arbeta i LED-ljus av
hög kvalitet.
Skapa en oändlig blandning av färger
Du kan ansluta upp till 50 lampor eller
armaturer till Philips Hue-bryggan. Det är bara
att sätta igång med någon av de tillgängliga
startpaketen och lägga till Philips Hueprodukter. Sedan kan du styra din belysning
genom att bara dra lätt med fingret med den
intuitiva Philips Hue-appen för iOS och smarta
Android-enheter.
Dubbla hue-upplevelsen

Det ser ut som du är hemma även när du är
borta. Ställ in larm för vissa tider eller använd
en timer som tänder och släcker lamporna på
fasta eller slumpmässiga tidpunkter. Med
onlineuppkoppling kan du också styra din
hembelysning direkt via en app på din
smarttelefon eller surfplatta. Aktivera
geofencing i appen så tänds eller släcks din
belysning automatiskt när du kommer hem
eller går hemifrån. Ett smidigt sätt att bevara
sinnesron – var du än befinner dig.
Uppgraderingsbar

Philips Hue är baserat på ZigBee, en energisnål,
säker och tillförlitlig teknik för kontroll av
belysningen. Nya funktioner och förbättringar

Välj för en färg eller kombinera olika färger –
tack vare de två oberoende ljuskällorna – och
skapa den perfekta stämningen som matchar
ditt humör, oavsett om du vill slappna av, få
energi eller utforska.
Få mjuka ljusmeddelanden

Läs och arbeta på ett sätt som matchar ditt
humör, oavsett om du är avslappnad, energisk
eller social – allt med hjälp av ljus. Hue Beyond
har två oberoende ljuskällor – uppåtriktad och
en nedåtriktad – så att du kan skapa en oändlig
blandning av färger som passar ditt humör och
ställa in funktionell belysning för ditt arbete
eller din uppgift, samtidigt.

Du kan ställa in den här Philips hue-lampan så
att du varsamt får information om
meddelanden, uppdateringar på sociala medier
och annan kommunikation som tas emot via
din smarttelefon eller surfplatta, med en subtil
puls av färgat ljus. Tillräckligt skonsam för att
inte distrahera dig, men tillräckligt synlig för att
fånga din uppmärksamhet. Huebelysningsmeddelanden är ett trevligt sätt att
hålla koll på dina inkommande meddelanden
och uppdateringar.
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Specifikationer
Design och finish

• Material: metall, glas
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
•
•
•
•
•
•

Dimbar
Produkt med strömbrytare
Färgväxlande (PowerLED)
Passar perfekt för att skapa stämning
ZigBee Light Link
Indirekt ljus

Produktens mått och vikt
•
•
•
•

Höjd: 40,4 cm
Längd: 40,4 cm
Bredd: 29 cm
Nettovikt: 2,670 kg

Tekniska specifikationer

•
•
•
•
•

Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
Lampteknologi: LED, 230 V
Antal lampor: 2
Wattstyrka på medföljande lampa: 4,5 W
Färg på ljus: varmvit

•
•
•
•
•

Lampans livslängd, upp till: 15 000 timmar
strålvinkel: 120°
Dimbar armatur: Nej
LED
IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än
12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampa om:
28 W

Service

• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
•
•
•
•

Höjd: 28 cm
Längd: 42,8 cm
Bredd: 33,8 cm
Vikt: 3,850 kg

Övrigt

• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum,
Kontors- och arbetsrum
• Typ: Modern
• Typ: Bordlampa
•
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