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Lys til dine øjeblikke

Fra solopgang til solnedgang
Tilføj en hvid Philips Hue-stemningskerte til Philips hue-systemet, og skab stemning med 
et afslappende hvidt til køligt, klart dagslys. Slut den til Philips hue-broen eller en 
lysdæmperkontakt, og styr den på din egen måde.

Fald i søvn og vågn naturligt
• Understøt dine rutiner omkring sengetid og din opvågnen med lys

Skab stemning med varmt hvidt til koldt hvidt lys
• Skab atmosfære lige fra varmt hvidt lys til køligt dagslys

Lysopskrifter til dine daglige aktiviteter
• Slap af, læs, fokusér, og få energi med lysopskrifter

Smart styring, hjemme og udefra
• Opret forbindelse til Philips hue-bro for smart styring

Indstil timere efter eget ønske
• Læg planer for lys med nem hjemmeautomatisering



 Sov og vågn op naturligt

Skru en Philips hue-kerte i din lampe på 
natbordet, så du lettere kommer ud af sengen 
på den måde, du foretrækker. Begynd dagen 
blødt med en varm solopgang. Den gradvist 
stigende lysstyrke giver dig fornemmelsen af, at 
du vågner op af naturligt lys i stedet for en 
ubehagelig alarm. Om aftenen hjælper 
afslappende, varmt, hvidt lys dig med at slappe 
af og falde i søvn på en behagelig måde.

Dæmpning uden installation

Kontroller din Philips hue-belysning direkte 
med den trådløse lysdæmper. Du kan slukke og 
tænde for lyset, skifte mellem fire forskellige 
lysopskrifter og dæmpe lyset til den rette 
lysstyrke. Installationen er hurtig, enkel og 
problemfri. Du skal blot parre kontakten med 
lampen og placere kontakten et eller andet 
sted i hjemmet. Så nemt er det.

Skab stemningen

Det har aldrig været lettere at skabe stemning 
med Philips hue-kertepærer. Vælg en hvilken 
som helst nuance af hvidt lys for at bestemme 
stemningen, eller indret dit hjem med en 
blanding af varmt og køligt hvidt lys. Du kan få 
glæde af forskellige stilarter i årets løb, uanset 
om det er det klare hvide lys, der minder om 
en forårsbrise, sommersolens varme lys eller 
det kølige dagslys på en vinterdag.

Lysopskrifter

Lys påvirker vores humør og adfærd. Philips 
hue kan hjælpe dig med at gøre dine daglige 
rutiner til øjeblikke, som du kan nyde. Spring 
morgenkaffen over, og gør dig klar til dagen 
med et køligt, klart, hvidt dagslys, der giver 
energi til krop og sind. Hold fokus med 
finjusteret klart, hvidt lys. Eller sæt dig godt 

tilbage, og slap af med et blødt, hvidt lys som en 
perfekt afslutning på dagen.

Læg planer for lys

Philips hue kan få det til at se ud, som om du er 
hjemme, når du ikke er, ved hjælp af 
planlægningsfunktionen i Philips hue-app'en. 
Indstil lyskilderne til at tænde på et 
forudindstillet tidspunkt, så lyset er tændt, når 
du kommer hjem. Du kan endda indstille 
rummene til at tænde på forskellige 
tidspunkter. Og du kan naturligvis lade 
lyskilderne slukke gradvist om aftenen, så du 
aldrig skal være bekymret for, om du har ladet 
lyset være tændt.

Smart styring, hjemme og udefra
Hvis du vil kontrollere Philips hue-belysning 
med din smartenhed, skal du bruge en Philips 
hue-bro. Når der er forbindelse, kan du styre 
din belysning med Philips hue-appen, uanset 
hvor du befinder dig. Kontroller, om du har 
glemt at slukke lyset, inden du tog hjemmefra, 
og tænd det, hvis du arbejder sent. Det hele 
handler om at forenkle dit liv og give dig ro i 
sindet på smarte og nyttige måder. Broen 
følger med i alle Philips hue-startsæt, eller du 
kan købe den separat og ganske enkelt 
opbygge dit eget Philips hue-system.
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Pæren
• Sokkel: E14
• Formfaktor: B39
• Levetid: 25.000 time(r)
• Farvetemperatur: 2200-6500 K
• Watt-tal: 6 W
• Indgående spænding: 220-240 V
• Lysudbytte: Alle hvide nuancer
• Kan opgraderes via software: med forbindelse til 

hue-broen
• Højde: 39 mm
• Bredde: 117 mm
• Maks. strømforbrug ved drift: 6 W
• Maks. strømforbrug ved standby: 0,1 W

Hvad følger med?
• Bro: Nej
• Ethernet-netværkskabel: Nej
• Strømadapter: Nej
• hue-pærer: 1
• hue-lysdæmperkontakt: Nej
• hue-trykkontakt: Nej

Miljø
• Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner 

ikke kondens)

Garanti
• 2 år
•
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