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ärglägg världen med ljus
vsett om du söker klara färger som påminner om dagsljusets sken eller gyllene nyanser som påminner 

 färgerna i en höstfärgad skog kan du med Bloom White-utbyggnadspaketet från Philips friends of 

e få den perfekta stämningsbelysningen hemma via en smarttelefon eller en annan smart enhet. 

glägg världen med ljus.

Trådlös anslutning
• Kontroll från smarta iOS- och Android-enheter
• Alltid uppdaterad
• Anslut upp till 50 glödlampor och lampor

Anpassa belysningen efter tillfället
• Skapa ljusinställningar utifrån din favoritbild
• Håll koll på dina sömnrutiner med hjälp av ljus
• Njut av dynamiska ljuseffekter som är synkroniserade med dina rörelser
• Ställ in lamporna så att de tänds eller släcks när du är borta

Passar in perfekt i alla interiörer
• Lätt att placera och smälter in i miljön
• Variera stämningen med färgat ljus
• Exakt rätt mängd ljus



 Kontroll från smarta enheter

Synkronisera dina lampor med din befintliga 
Philips hue-brygga. Därefter kan du styra 
belysningen trådlöst från alla rum i hemmet. 
Oavsett om det är från vardagsrummet, 
matbordet eller sovrummet – en smarttelefon 
eller surfplatta kan kontrollera alla ljus som är 
anslutna till bryggan.

Uppgraderingsbar

Philips Hue använder ZigBee, en effektiv och 
tillförlitlig teknologi, för att styra ljuset. 
Systemet uppdateras och förbättras 
kontinuerligt och både mjukvara och firmware 
uppdateras trådlöst direkt till de anslutna 
produkterna.

Utöka ditt ekosystem

Du kan ansluta upp till 50 lampor eller 
armaturer till Philips Hue-bryggan. Det är bara 

att sätta igång med någon av de tillgängliga 
förlängningssatserna och lägga till valfri 
kombination – Philips Hue-lampor eller Philips 
Friends of Hue-produkter. Nu kan du 
kontrollera all ansluten belysning i hemmet 
med en fingertryckning.

Ställ in ljuset som du själv vill

Använd din favoritbild och skapa den perfekta 
färgscenen för speciella tillfällen. Res bakåt i 
tiden och återupplev minnen genom att 
överföra en egen bild och justera belysningen 
därefter. Lägg till upp till 50 lampor till varje 
inställning och återställ enkelt med en 
fingertryckning.

Timerfunktion

Med timerfunktionen kan du inte bara ställa in 
vilken tid Friends of hue-produkten ska 
aktiveras så att det är ljust när du kommer hem 
på kvällen. Du kan även ändra belysningen 
gradvis med tiden. Du kan använda timern för 
att förvändla Friends of hue produkten till ett 
väckarklocksljus. Ställ in den på förhand så att 
ljusstyrkan gradvis väcker dig ur sömnen på ett 
mjukt och skonsamt sätt istället för det 
plötsliga pipljud eller ringningen från en vanlig 
väckarklocka. På kvällen kan du ställa in timern 

så att belysningen minskar gradvis och hjälper 
dig att somna naturligt.

Ljusdynamik

hue-ekosystemet är helt öppet för utvecklare 
och ett ständigt växande antal program 
utvecklas för hue. Detta har resulterat i 
kreativa och dynamiska belysningsscheman 
som gör det möjligt att synkronisera 
belysningen med din favoritmusik och sätta fart 
på festen.

Säkerhet i hemmet

Det ser ut som du är hemma även när du är 
borta. Ställ in larm för vissa tider eller använd 
en timer som tänder och släcker lamporna på 
fasta eller slumpmässiga tidpunkter. Med 
onlineuppkoppling kan du också styra din 
hembelysning direkt via en app på din 
smarttelefon eller surfplatta. Aktivera 
geofencing i appen så tänds eller släcks din 
belysning automatiskt när du kommer hem 
eller går hemifrån. Ett smidigt sätt att bevara 
sinnesron – var du än befinner dig.
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Design och finish
• Material: aluminium
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Dimbar
• Passar perfekt för att skapa stämning
• Färgväxlande (LED)
• Indirekt ljus
• ZigBee Light Link
• FFP – Frustrationsfritt paket

Produktens mått och vikt
• Höjd: 22,5 cm
• Längd: 22 cm
• Bredd: 11,5 cm
• Nettovikt: 0,403 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 8 W

• Totalt ljusflöde för armatur: 120 lm
• Dimbar armatur
• LED
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 11,6 cm
• Längd: 20 cm
• Bredd: 18,2 cm
• Vikt: 0,665 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum, 

Barnrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: Bordslampa
•
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