Philips Hue
Pendel

Skab lys, du aldrig havde drømt om,
Beyond
hvid
LED

forbundet til dig
Denne stilfulde Philips hue Beyond LED-pendellampe kombinerer stemningsskabende lys
og varmt, hvidt arbejdslys i én lampe. Den kan forbindes til dit trådløse hjemmenetværk
og giver øjeblikkelig og fuld kontrol over belysningen i dit hjem fra din smart-enhed.
Trådløs forbindelse
• Styring via dine iOS- og Android-smartenheder
• Altid opdateret
• Tilslut op til 50 hue-pærer og -lamper

71200/31/PH

Kombiner funktionelt lys og stemningslys i én lampe
• Få en dobbelt hue-oplevelse
• Få det bedste funktionelle lys til at få dit arbejde gjort.
• Skab en uendelig blanding af farver, der stemmer overens med dit humør.
Blide lysmeddelelser
• Få meddelelser uden at blive distraheret
En inspirerende oplevelse med den intuitive hue-app
• Nem at betjene med intuitiv hue-app
• Få lamperne til at tænde og slukke, når du er væk hjemmefra

winner

7120031PH

Pendel

Beyond hvid, LED

Vigtigste nyheder
Styring via smartenheder

at styre lyset. Nye funktioner og forbedringer
tilføjes med jævne mellemrum til systemet.
Opdateringer til både software og firmware
foretages trådløst og uden problemer direkte
til dit hue-produkt.

Få det bedste funktionelle lys

Udvid dit hue-økosystem

Synkroniser blot dit lys med din eksisterende
Philips hue-bro. Når det er gjort, kan du styre
lyset trådløst overalt i huset. Det være sig fra
dagligstuen, spisebordet eller fra soveværelset,
smartenheden kan styre alt lys, der er tilsluttet
broen.

Får det bedste funktionelle lys til alle dine
gøremål. Læs, skriv, eller få arbejdet fra hånden
med LED-lyskilden af høj kvalitet.
Skab en uendelig blanding af farver

Sikkerhed i hjemmet
Du kan tilslutte op til 50 pærer eller lamper til
Philips hue-broen. Du skal blot begynde med ét
af de tilgængelige startsæt og gå i gang med at
tilføje Philips hue-produkter. Herefter kan du
betjene lysene ved en berøring med fingeren
med den intuitive Philips hue-app til iOS- og
Android-smartenheder.
Få en dobbelt hue-oplevelse
Få det til at se ud, som om du er hjemme, selv
når du er væk. Indstil planlagte alarmer, eller
brug timere til at tænde og slukke for lyset på
faste eller vilkårlige tidspunkter. Med
onlineadgang kan du også styre din
hjemmebelysning direkte via app'en på din
smart-enhed. Aktiver geofencing i app'en, så
tænder og slukker lamperne automatisk, når
du går ind og ud af huset. Praktisk og med ro i
sindet - uanset hvor du er.
Opgraderbar

Philips hue er baseret på ZigBee, en sikker og
pålidelig teknologi med et lavt strømforbrug til

Vælg én farve, eller kombiner flere forskellige
takket være de to uafhængige lyskilder for at
skabe den perfekte atmosfære, der stemmer
overens med dit humør, uanset om du føler dig
afslappet, energisk eller nysgerrig.
Få blide lysmeddelelser

Læs og arbejd i overensstemmelse med,
hvordan du har det. Uanset om du føler dig
afslappet, energisk eller social anlagt, kan du
opnå dette gennem kraften i lyset. hue Beyond
har to uafhængige lyskilder – en opadvendt
og en nedadvendt – så kan du skabe en
uendelig blanding af farver, der stemmer
overens med dit humør, og indstille
en funktionel belysning til dit arbejde eller
gøremål – alt sammen på samme tid.

Du kan indstille denne Philips hue-lyskilde til
blidt at underrette dig om beskeder,
opdateringer på sociale medier og anden
kommunikation, som du modtager på din
smartenhed, med et diskret signal med farvet
lys. Skånsom for ikke at distrahere dig, men
alligevel synlig nok til, at du lægger mærke til
det. hues lysmeddelelser er så behagelige , at
du kan holde styr på dine indgående beskeder,
når det passer dig.

7120031PH

Pendel

Beyond hvid, LED

Specifikationer
Design og finish

• Materiale: metal, glas
• Farve: hvid

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
•
•
•
•
•
•

Kan dæmpes
Farveskift (PowerLED)
Perfekt til at skabe stemning
Spredt lyseffekt
ZigBee Light Link
Højdejustering

Produktmål og -vægt
•
•
•
•
•

Lysfarve: varm hvid
Lyskildens levetid op til: 15.000 timer
Strålevinkel: 120°
Armatur kan lysdæmpes
LED
IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over
12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: I - jordet
• Lyskilde svarende til traditionel pære på: 28 W

Service

• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt

Højde minimum: 220 cm
Højde maksimum: 50 cm
Længde: 220 cm
Bredde: 45 cm
Nettovægt: 4,500 kg

•
•
•
•

Tekniske specifikationer
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Lyskildeteknologi: LED, 230 V
Antal lyskilder: 4
Lyskilde med watt-tal medfølger: 4,5 W

Højde: 55,5 cm
Længde: 54,2 cm
Bredde: 38,2 cm
Vægt: 7,600 kg

Diverse

• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse,
Hjemmekontor og arbejdsværelse
• Styling: Moderne
• Type: Pendel
•
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