
PHILIPS
Hue White ambiance
Startpaket E27

Varmt till kallvitt ljus
Hue-brygga medföljer
Styr med app eller röst*
Hue-brygga medföljer

8718699673345

Enkel smart belysning
Njut av avkopplande och uppiggande ljuseffekter eller skapa egna rutiner

direkt med startpaketet Hue White ambiance. Det innehåller en Hue

Bridge, 3 smarta ljuskällor som ger hela spektret av vitt ljus samt en

Dimmer switch.

Oändliga möjligheter

• Styr med rösten

• Kom i stämning med varmvit och kallvit smart belysning

• Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma

• Njut av den rätta smarta belysningen för dagliga uppgifter

• Mittpunkten för smart ljusstyrning i hemmet: Hue-bryggan



Funktioner
Styr med rösten

Philips Hue är kompatibel med
Amazon Alexa, Apple HomeKit och
Google Home, med hjälp av Google
Assistant, för att göra det möjligt för dig
att styra belysningen med hjälp av
rösten. Släck eller tänd lamporna,
reglera ljuset till önskad ljusstyrka för
perfekt belysning, aktivera förinställda
scener med mera – allt utan att behöva
lyfta ett finger.

Kom i stämning

Använd 50 000 nyanser av varmt till
kallt vitt ljus för att komma i stämning
för att arbeta, leka eller koppla av –
oavsett tid på dagen. Få en bra start på
dagen med kallt, energigivande vitt ljus
eller gör dig färdig för natten med
gyllene toner.

Fjärrstyr belysningen när du inte är
hemma

Philips Hue-appen ger dig total
kontroll över belysningen var du än
befinner dig. Fjärrstyr belysningen med
appen så ditt hem alltid är upplyst
enligt ditt önskemål.

Smart belysning för dagliga uppgifter

Gör det enkelt för dig med fyra
förinställda ljuslägen som har skapats
för dina dagliga behov. De två kalla
ljusinställningarna; Energize och
Concentrate, hjälper dig att komma
igång på morgonen och behålla ditt
fokus medan de varmare Read and
Relax hjälper dig att njuta av en bra
bok och känna dig lugn och ro.

Hue-bryggan

Hue-bryggan är väsentlig för ett
personligt Philips Hue-
belysningssystem. Den är hjärnan
bakom verksamheten som
kommunicerar med både smarta
ljuskällor och Hue-appen och får
systemet att fungera ihop. Den
möjliggör också smart styrning i
hemmet, med funktioner som
schemaläggning och timer.

8718699673345



Specifikationer
Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC - Hölje: 8718699673352

• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,000
kg

• Nettovikt (per del): 0,185 kg

• SAP-längd (per del): 0,000

• SAP-bredd (per del): 0,000

• SAP EAN/UPC - Set: 8718699673345

8718699673345
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