
Enkel intelligent
belysning
Giv stemning til ethvert rum med et Philips Hue White and color

ambiance startsæt. Startsættet indeholder tre intelligente pærer og

en Hue Bridge, som giver komplet styring over belysningen,

adgang til Hue appen og uendelige funktioner.

Ubegrænsede muligheder

• Leg med intelligent farvet lys

• Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente
belysning 

• Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem

Enkel intelligent belysning

• Styr lyskilderne med stemmen*

• Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys

• Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

• Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter

Startsæt GU10

Hue White and color
ambiance

Hvidt og farvet lys

Intelligent lysstyring

Styr med app eller stemme*

Hue Bridge medfølger
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Vigtigste nyheder
Leg med intelligent farvet lys

Med Philips Hue er der ingen grænser:
Der er over 16 millioner farver at vælge
imellem, så du har et væld af
muligheder, f.eks. for at skabe den
perfekte stemning til en fest eller gøre
godnathistorien endnu mere
spændende. Brug de farverige
forindstillede belysningsscener til at
skabe en følelse af sommer, når det
passer dig, eller brug et af dine egne
billeder til at genopleve et helt særligt
øjeblik.

Synkroniser film, TV-serier, musik og
spil med din intelligente belysning 

Tag din underholdning til nye højder
ved at synkronisere handlingen på
skærmen eller musikkens rytme med
din intelligente belysning.* Vælg,
hvordan du vil synkronisere din
belysning med din film, din musik
(f.eks. ved brug af vores Spotify-
integration!), din TV-serie eller dit spil,
og se, hvordan de farvekompatible
lyskilder i dit underholdningsområde
reagerer.  *Kræver Hue Bridge 

Hue Bridge

Hue Bridgen er et vigtig komponent i et
personligt Philips Hue intelligent
belysningssystem. Det er hjernen bag
systemet, der kommunikerer med både
dine intelligente lyskilder og Hue
appen for at sikre, at det hele fungerer
sammen. Den giver også mulighed for
automatisering såsom
planlægningsrutiner og timere.

Styr lyskilderne med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon
Alexa og Google Assistant, når den
parres med en kompatibel Google Nest
eller Amazon Echo-enhed. Med enkle
stemmekommandoer kan du betjene
alle lyskilder i ét rum eller blot en
enkelt lampe.

Skab en personlig oplevelse med
intelligent farvestrålende lys

Farvelæg dit hjem med over 16
millioner farver, der omgående skaber
den rette stemning til enhver lejlighed.
Ved at trykke på en knap kan du skabe
en festlig stemning til en fest, gøre din
dagligstue til en biograf, forbedre din
indretning af hjemmet med forskellige
farvenuancer og meget mere.

Skab den rette stemning med varmt til
køligt hvidt lys

Disse pærer og lamper giver forskellige
toner af varmt til køligt hvidt lys. Med
komplet lysdæmpning fra stærk til
dæmpet natlys kan du regulere
belysningen til den perfekte tone og
lysstyrke til dine daglige behov.
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Få perfekte belysningsløsninger til
dine daglige aktiviteter

Gør hverdagen lettere og mere
behagelig med fire forudindstillede
belysningsløsninger, der er udviklet
specielt til hverdagens opgaver: Få
energi, koncentrer dig, læs og slap af.
De to scener i kølige nuancer, Energize
og Concentrate, hjælper dig med at
komme i gang om morgenen og bevare
fokus, mens de varmere scener, Read

og Relax, hjælper dig med at nyde en
god bog eller slappe af.

Specifikationer
Mål for pære

• Mål (B x H x D): 50x58

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 5 %
<H<95 % (danner ikke kondens)

• Driftsmæssig temperatur: -10°C –
45°C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

• Kan dæmpes med Hue app og switch:
Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Strømforbrug

• Energimærke (EEL): G

Service

• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

• Vægt: 51

• Lyskildeteknologi: LED

• Lysudbytte ved 2700 K (out-of-the-
box-indstilling): 230 lm

• Lysstyrke ved 4000 K: 350 lm

Bridge

• Frekvensbånd: 2400-2483.5 MHz

• Højde: 26 mm

• Længde x bredde: 88*88 mm

• Maks. antal tilbehørsdele: 12

• Maks. antal pærer: 50

• Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60
Hz

• Strømforbrug: 250mA max

Pæren

• Farvetemperatur: 2000K-6500K +16
million colors

• Diameter: 50 mm

• Energimærke: G

• Fatning: Gu10

• Formfaktor: GU10

• Højde: 58 mm

• Indgående spænding: 220V-240V

• Levetid: 15.000 t

• Lysudbytte: 16 millioner farver

• Lysudbytte: 230 lm ved 2700 K, 350
lm ved 4000 K

• Maks. strømforbrug ved drift: 5 W

• Maks. strømforbrug ved standby: 0.5
W

• Antal tændingscyklusser: 50.000

• Strømfaktor: 0.5

• Normeret levetid: 25.000 t

• Kan opgraderes via software: Ja

• Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt

• Wattforbrug: 4,3 W

• Svarende til wattforbrug: 35 W

• Kommunikationsprotokol: Bluetooth
og Zigbee

• Kan opgraderes via software: Ved
tilslutning til Bluetooth appen eller
Hue Bridge

Kontakten

• Batterier inkluderet: yes

• IP-klassificering: 20

• Levetid: 50.000 clicks

• Maks. antal lyskilder pr. kontakt: 10,
hvis de ikke er sluttet til Hue bridge

• Minimum batterilevetid: 2 år

• Monteringsmuligheder: Fritstående

• Specielle funktioner: Ikke relevant

• Vægt, inkl. vægplade: 67 g

• Kontaktens vægt: 37 g
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Hvad følger med?

• Bridge: 1

• Ethernet-netværkskabel: 1

• Hue pærer: 3

• Hue Dimmer switch: 1

• Strømadapter: 1

Hvad er understøttet

• HomeKit-kompatibel: Yes

• iOS: 7 or later

• Philips Hue app: IOS 13 og nyere,
Android 8.0 og nyere

• Stemmestyring: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit (Via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via
Hue Bridge)

• Philips Hue Bluetooth app: iOS 11 og
nyere, Android 7.0 og nyere

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8719514340107

• Nettovægt: 0,443 kg

• Bruttovægt: 0,857 kg

• Højde: 140,000 mm

• Længde: 176,000 mm

• Bredde: 219,000 mm

• Materiale nummer (12NC):
929001953113
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