
 

 

Philips Hue White 
ambiance
Buckram dobbel spotlight

Med dimmer
GU10
Svart
Intelligent styring med Hue 
bridge*
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ilips Hue White Ambiance Buckram-spottene leveres med en trådløs dimmer og en 
hite Ambiance GU10 LED-lyskilde som hjelper deg med å slappe av, lese, konsentrere 
g og få mer energi. Få et naturlig hvitt lys som tilpasser seg de daglige rutinene dine.

Lys og design av høy kvalitet
• Høy lyseffekt

Lys opp øyeblikkene dine
• Enkel og trådløs kontroll med dimmeren (inkludert)
• Slapp av, les, konsentrer deg og få energi med lysinnstillinger

Full kontroll fra smartenheter med Hue-broen
• Full kontroll fra smartenheter med Hue-broen
• Skap den ønskede stemningen fra varmhvitt lys til kjølig dagsly.
• Våkne opp og sovne på en naturlig måte
• Smart styring - hjemme og på farten
• Angi de tidsinnstillingene som passer deg
• Styr lyset på din måte



 Høy lyseffekt
Belysning av høy kvalitet med sterk lysmengde, 
noe som gir rikelig med hvitt lys for alle 
stunder og oppgaver.

Dimmer (inkludert)

Med den batteridrevne dimmeren til Philips 
Hue kan du enkelt styre lyset i White 
Ambiance-lampene. Bytt enkelt mellom de fire 
forskjellige lysscenene ved å trykke på på-
knappen, og dim lyset opp eller ned – svært 
enkelt. Den trådløse dimmeren kan plasseres 
hvor som helst i den lille og elegante 
dokkingstasjonen. Bruk den som en 
fjernkontroll, eller heng den på veggen som en 
lysbryter, og få riktig lysinnstilling gjennom hele 
dagen. Du kan koble opptil ti Hue-lyskilder til 
én dimmer.

Belysning for de daglige gjøremålene 
dine

Lys påvirker humøret og oppførselen vår. Med 
Philips Hue kan du gjøre de daglige rutinene 
om til fornøyelige øyeblikk. Hopp over 
morgenkaffen, og gjør deg klar for dagen med 
kjølig og klart hvitt dagslys som bidrar til å gi 
kropp og sinn mer energi. Hold fokus med et 
finjustert klart og hvitt lys, eller len deg tilbake 
og slapp av med en myk glød av hvitt lys for å 
få en perfekt avslutning på dagen.

Full kontroll med Hue-broen

Koble Philips Hue-lysene til broen for å få 
tilgang til de uendelige mulighetene med 
systemet.

Skap den stemningen du vil ha

Sørg for at du alltid har den riktige stemningen 
i alle øyeblikk og dekorer hjemmet med varm- 
eller kaldhvitt lys. Få glede av forskjellige typer 
lys som det skarpe hvite lyset om våren, det 
varmhvite lyset fra en sommersol eller iskaldt 
dagslys om vinteren - hele året.

Våkne opp og sovne

Philips Hue hjelper deg med å stå opp akkurat 
slik du vil, slik at du kan starte dagen kvikk og 
opplagt. Lysstyrken økes gradvis som ved en 
soloppgang og skaper en naturlig start på 
dagen. Om kvelden kan du roe ned, slappe av 

og gjøre kroppen klar for en god natts søvn 
med et avslappende hvitt lys. Denne 
funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-
broen.

Smart styring - hjemme og på farten

Med Philips Hue iOS- og Android-
applikasjonene kan du fjernkontrollere lysene 
uansett hvor du er. Kontroller om du har 
glemt å slå lysene av før du dro hjemmefra og 
slå dem på hvis du arbeider sent. Denne 
funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-
broen.

Nyttige tidsinnstillinger

Philips Hue kan få det til å virke som om noen 
er hjemme selv om alle er borte, ved hjelp av 
tidspunktfunksjonen 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. Denne 
funksjonen krever tilkobling til Philips Hue-
broen.
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Høydepunkter
Buckram dobbel spotlight
Med dimmer GU10, Svart, Intelligent styring med Hue bridge*
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Design og utseende
• Materiale: metall, syntetiske materialer
• Farge: svart

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Kan dimmes med Hue-app og -bryter
• hue-bryter
• LED følger med
• Justerbart spothode
• ClickFix-montering

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 10,3 cm
• Lengde: 25,2 cm
• Bredde: 8,2 cm
• Nettovekt: 0,805 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: 230 V
• Antall lyskilder: 2
• Armatur/sokkel: GU10
• Lyskilde følger med: 5,5 W
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 5,5 W
• Lysfarge: kjølig hvit
• Lysvinkel: 45°

• Dimmbar lysarmatur
• LED
• Innebygd LED-lyskilde: NO
• Energiklassen til inkludert lyskilde: A
• Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i 

klasse: A+ til E
• Levetid på opptil: 15 000 timer
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: I – jordet
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 25 W
• Lumeneffekt på lyskilde som følger med: 250 lm

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 13,1 cm
• Lengde: 26,5 cm
• Bredde: 13,4 cm
• Vekt: 1,070 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Stue og soverom
• Stil: Moderne
• Type: Spot
•
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Spesifikasjoner
Buckram dobbel spotlight
Med dimmer GU10, Svart, Intelligent styring med Hue bridge*

* *Hue bridge selges separat

http://www.philips.com

