Philips Connected
Luminaires
Fair hue

Taklampe

Elegant utforming som passer
til alt interiør
Legg til Fair Philips hue White Ambiance-taklampen i Philips hue-systemet, og få naturlig
hvitt lys som gir deg energi og hjelper deg med å våkne, konsentrere deg, lese og slappe
av. Nyt denne elegante designertaklampen som passer til alt interiør.
Skap den riktige stemningen.
• Varmhvitt til kjølig og klart dagslys
• Du kan få energi av, konsentrere deg bedre, lese og slappe av med lys
• Våkne forsiktig til en personlig soloppgang

40340/30/P7

Du har full kontroll
• Kontroller lyset uansett hvor du er
• Angi lystidspunkter for enkel hjemmeautomatisering
• Garantert jevn trådløs dimming
• Kontroller lysene på din måte
• Gjør deg klar for dagen
• En god lesestund
• Slapp av med varmt hvitt lys
• Hold fokus
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Fair hue
Taklampe

Høydepunkter
Skaper ønsket stemning

Våkne naturlig

handler om å gjøre livet enklere, og at du har
kontrollen med smarte og nyttige løsninger.
Praktisk dimming

Angi riktig stemning med en rekke flotte og
naturlige hvite lys. Bruk appen til å stille inn alle
nyanser av hvitt lys, fra kjølig energigivende
dagslys til beroligende varmhvitt lys. Ta
kontrollen og angi stemningen. Ikke for lyst.
Ikke for mørkt. Akkurat passe.

Du kan forenkle soverutinene dine og våkne på
en forsiktig måte for å få en god start på dagen.
Philips hue hjelper du stå opp på en god måte.
Den økende lysintensiteten gir deg følelsen av
å våkne på en naturlig måte med sollys – i
stedet for den slitsomme vekkingen en alarm
gir.

Opplev garantert jevn dimming med Philips
hue. Ikke for lyst, ikke for mørkt – men akkurat
passe. Du trenger ikke ledninger, en elektriker
eller å installere.

Kontroll utenfor hjemmet

Angi lystidspunkter

Du kan kontrollere lyset uansett hvor du er.
Kontroller om du har glemt å slå av lysene av
før du dro, og slå dem på hvis du arbeider sent.
Med geofencing-teknologi kan lysene slås på
rett før du kommer hjem eller slå seg av
automatisk når du drar fra hjemmet. Det

Philips hue kan få det til å virke som om noen
er hjemme selv om alle er borte, ved hjelp av
tidspunktsfunksjonen i Philips hue-appen. Angi
lysene til å slå seg på på et forhåndsinnstilt
tidspunkt, slik at lysene er på når du kommer
hjem. Du kan til og med angi at forskjellige rom
skal lyse opp til forskjellige tidspunkt. Og du
kan selvfølgelig la lampene slås av gradvis om
kvelden, slik at du ikke trenger å bekymre deg
for at du har latt noen lyskilder stå på.

Lys for velvære

Lys påvirker humør, oppførsel, årvåkenhet og
rutiner. Gjennom appen kan du stille inn lysene
tilpasset øyeblikkene dine. Philips hue gir deg
lys som øker energinivået, lys når du skal
konsentrere deg, leselys og beroligende lys. Få
øyeblikk kan du glede deg over, ved å tilpasse
lyset til de daglige rutinene dine. Føl forskjellen.
Føl deg bedre.
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Spesifikasjoner
Design og utseende
• Materiale: glass, metall
• Farge: svart

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan dimmes med fjernkontroll
hue-bryter
Integrert LED
Passer perfekt til å skape stemning
Spredende lyseffekt
ZigBee Light Link
hue-bryter følger med
Fire lysinnstillinger
Kan oppgraderes med Philips hue-bro

Mål og vekt på produktet
•
•
•
•

Høyde: 9,9 cm
Lengde: 44,4 cm
Bredde: 44,4 cm
Nettovekt: 5,037 kg

•
•
•
•
•
•
•

Antall lyskilder: 1
Lyskilde følger med: 39 W
Total lumeneffekt på lysarmaturen: 3000 lm
Lysarmaturen kan dimmes
LED
Levetid på opptil: 25 000 timer
IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er
større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet

Service

• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
•
•
•
•

Høyde: 51,8 cm
Lengde: 48,3 cm
Bredde: 14,5 cm
Vekt: 6,426 kg

Diverse

Tekniske spesifikasjoner

• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz

• Spesielt designet for: Stue og soverom, Kjøkken
• Stil: Moderne
• Type: Taklampe
•
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