
Enkel smart belysning
Den infällda taklampan Philips Hue White Ambiance Cher i svart

ger ett varmt till kallvitt ljus och har en rundad utformning som ger

bredare ljusfördelning. Styr direkt med den medföljande Hue

Dimmer switch eller via Bluetooth, eller lägg till fler funktioner med

en Hue Bridge.

Dimring för maximal komfort

• Koppla ihop med en trådlös dimmerströmbrytare för enkel och
trådlös styrning

Enkel smart belysning

• Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-appen

• Styr lamporna med din röst*

• Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus

• Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov

• Lås upp hela utbudet av smarta lampfunktioner med Hue-brygga

Cher taklampa

Hue White ambiance

Inbyggd LED-lampa

Bluetooth-styrning via app

Strömbrytare med dimmer

medföljer

Lägg till en Hue Bridge för att få

tillgång till mer
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Funktioner
Installationsfri dimring

Styr dina Philips Hue-lampor direkt
med den trådlösa
dimmerströmbrytaren. Du kan tända
och släcka ljuset, växla mellan de fyra
förprogrammerade ljusinställningarna
och justera ljusstyrkan. Installationen är
enkel och problemfri. Allt du behöver
göra är att koppla brytaren till
ljuskällan och sedan placera den i
hemmet. Så enkelt är det.

Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-
appen

Med Hue Bluetooth-appen kan du
styra dina Hue smartlampor i ett enskilt
rum i ditt hem. Lägg till upp till 10
smartlampor och styr dem med en
enkel knapptryckning på din mobila
enhet.

Styr lamporna med din röst*

Philips Hue fungerar med Amazon
Alexa och Google Assistant när den
paras med en kompatibel Google
Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla
röstkommandon låter dig styra flera
ljuskällor i ett rum eller bara en enda
lampa.

Skapa rätt stämning med varmvitt till
kallvitt ljus

Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger
olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus.
Med fullständig dimbarhet från ljust till
dämpat nattljus kan du ställa in dina
lampor på den perfekta nyansen och
ljusstyrkan för dina dagliga behov.

Skaffa de perfekta ljusinställningar för
dina dagliga behov

Fyra förinställda ljuslägen - Energize,
Concentrate, Read, och Relax -
skapade för dina dagliga behov gör din
dag enklare och vackrare. De två kalla
ljusinställningarna, Energize och
Concentrate, hjälper dig att komma
igång på morgonen eller behålla ditt
fokus, medan de varmare Read och
Relax hjälper dig att njuta av en bra
bok eller lugna ner en stressad hjärna.

Lås upp hela utbudet av smarta
lampfunktioner med Hue Bridge

Lägg till en Hue Bridge (säljs separat)
till din smarta belysning så att du kan
uppleva hela utbudet av Philips Hue-
funktioner. Med en Hue Bridge kan du
lägga till upp till 50 smarta ljuskällor för
styrning i hela hemmet. Skapa rutiner
för att automatisera hela din smarta
hembelysningssetup. Styr din
belysning när du är borta eller lägg till
tillbehör som rörelsesensorer och
smarta strömbrytare.
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Specifikationer
Design och finish

• Färg: svart

• Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

• Fyra ljusinställningar: Ja

• Indirekt ljus: Ja

• Dimbar med fjärrkontroll: Ja

• Hue Switch: Ja

• Hue Switch medföljer: Ja

• Integrerad LED-belysning: Ja

• Passar perfekt för att skapa stämning:
Ja

• Kan uppgraderas med Philips HUE-
bryggan: Ja

• ZigBee Light Link: Ja

Övrigt

• Särskilt utformad för: Vardagsrum och
sovrum

• Stil: Contemporary

• Typ: Taklampa

• EyeComfort: Ja

Produktens mått och vikt

• Höjd: 9,5 cm

• Längd: 47,5 cm

• Nettovikt: 3,000 kg

• Bredd: 47,5 cm

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

• Livslängd upp till: 25 000 h

• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 204 W

• Totalt ljusflöde för armatur: 3000 lm

• Lampteknologi: LED, 24 V

• Ljusfärg: 2 200–6 500 Hue White
Ambiance

• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–
60 Hz

• Dimbart armatur: Ja

• LED: Ja

• Inbyggd LED: Ja

• Energiklass för medföljande ljuskälla:
Inbyggd LED

• Antal lampor: 1

• Wattstyrka på medföljande lampa:
33.5 W

• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten

• Skyddsklass: I - jordad

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8718696175231

• Nettovikt: 3,000 kg

• Bruttovikt: 4,210 kg

• Höjd: 577,000 mm

• Längd: 324,000 mm

• Bredd: 570,000 mm

• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696175231

• Materialnummer (12NC):
915005914101

• EAN/UPC - Hölje: 8727900776409

• Höjd: 57,7 cm

• SAP-nettovikt EAN (per del): 4,210 kg

• Vikt: 4,210 kg

• Nettovikt: 3,000 kg

• SAP-höjd (per del): 577,000 mm

• SAP-längd (per del): 324,000 mm

• SAP-bredd (per del): 570,000 mm

• Bredd: 32,4 cm

• Längd: 57 cm
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