
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Bærbar Go-lyskilde

Bærbar lyskilde
Hvid
Smart kontrol med Hue-broen*
Styr med din stemme*

71460/60/PH

U
til
Til
et 
sty
begrænsede muligheder
 ekstraordinære oplevelser
føj en Philips Hue Go med hvidt og farvet lys i dit system. Go har et elegant design med 
gennemsigtigt kabinet. Den er trådløs, bærbar og genopladelig, op til 3 timer. Du kan 
re den med Hue-systemet eller knappen på produktet.

Lys til alle øjeblikke, uanset hvor du befinder dig
• Bærbar
• Kontrol af produktet
• Naturlige dynamiske effekter
• Fuld kontrol fra din smartenhed med Hue-broen

Ubegrænsede muligheder
• Vær kreativ med 16 millioner farver
• Synkroniser lyset med musik og film
• Oplys din spilleoplevelse
• Fald i søvn og vågn naturligt
• Skab stemning med lys fra varm hvid til køligt dagslys
• Slap af, læs, koncentrer dig, og få energi med lysopskrifter
• Smart styring, hjemme og udefra
• Indstil timere efter eget ønske
• Dæmpning uden installation
winner



 Bærbar

Philips Hue Go er det mest alsidige lys i dit 
hjem. Når du har sat den i en stikkontakt, kan 
du bruge den til at oplyse dine vægge med hvidt 
eller farvet lys. Når du tager den ud igen, 
fungerer Philips Hue Go som et bærbart 
samlingspunkt, så du kan få det bedste lys til 
dine aktiviteter. Med strøm fra et genopladeligt 
internt batteri kan den holde op til tre timer. 
Også i bærbar tilstand kan Philips Hue Go 
styres udelukkende fra din smartenhed. Den 
indbyggede intelligente batteristyring er garanti 
for optimalt brug. Selvom Philips Hue Go ikke 
er vandtæt, er den designet til at modstå høj 
luftfugtighed.

Kontrol af produktet

Styr Philips Hue Go, selv uden din smartenhed 
ved hånden. Aktivér lysindstillinger direkte ved 
at trykke på knappen på produktet. Vælg 
mellem 7 forskellige lyseffekter: Funktionelt 
varmt hvidt lys, køligt, energigivende dagslys og 
5 naturlige, dynamiske lyseffekter, der passer 
til dine særlige øjeblikke. Eller se farvevalgene 
igennem ved hurtigt at trykke og derefter 
holde knappen nede, indtil den ønskede farve 
kommer op. Det bliver for alvor sjovt, når du 
forbinder Philips Hue Go med Broen. Styr 
Philips Hue Go fra din smartenhed og oplev det 
uendelige antal muligheder.

Naturlige dynamiske effekter

Gør de særlige øjeblikke endnu bedre med 
levende lys. Philips Hue Go har 5 patenterede 
naturlige, dynamiske effekter: Hyggeligt 
stearinlys, Søndagskaffe, Meditation, Den 
fortryllede skov og Nateventyr. Hver 
dynamiske effekt har sit eget karakteristiske 
flow og sin egen blanding af farver til at skabe 
den rette stemning.

Fuld kontrol med Hue-broen

Slut Philips Hue-lyskilderne til broen for at 
frigøre systemets uendelige muligheder.

Vær kreativ med farver

Leg med lys og vælg mellem 16 millioner farver 
for øjeblikkeligt at ændre et lokales fremtoning 
og atmosfære. Skab den stemning, du ønsker, 
uden besvær med et enkelt tryk på en knap. 

Brug dit yndlingsfoto og genoplev det særlige 
øjeblik med strejf af lys. Gem dine foretrukne 
lysindstillinger og hent dem frem, når du 
ønsker det, med et enkelt tryk.

Synkroniser det med musik og film

Udvid din tv-oplevelse til hele rummet eller 
synkroniser lyset med din yndlingsmusik, og se 
hvordan lyset reagerer på rytmerne. 
Download apps fra tredjeparter og oplev de 
fantastiske ting, som du kan opnå med Philips 
Hue.

Oplys din spilleoplevelse

Løft din spilleoplevelse op på et højere niveau. 
Download apps fra tredjeparter og opdag de 
fantastiske ting, du kan gøre med Philips Hue.
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Vigtigste nyheder
Bærbar Go-lyskilde
Bærbar lyskilde Hvid, Smart kontrol med Hue-broen*, Styr med din stemme*
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Design og finish
• Materiale: syntetisk
• Farve: hvid

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
• Kan dæmpes
• Tænd/sluk-knap på produkt
• Perfekt til at skabe stemning
• Farveskift (LED)
• Spredt lyseffekt
• Inklusive PowerLED lyskilde(r)
• ZigBee Light Link
• Bærbar
• Strømadapter medfølger

Produktmål og -vægt
• Højde: 7,9 cm
• Længde: 15 cm
• Bredde: 15 cm
• Nettovægt: 0,900 kg

Tekniske specifikationer
• Lysnet: Område 100 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lyskildeteknologi: 24 V
• Antal lyskilder: 1

• Lyskilde med wattforbrug medfølger: 6 W
• Samlet lysudbytte fra armatur: 300 lm
• Armatur er dæmpbart
• LED
• Indbygget LED
• Levetid på op til: 20.000 timer
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over 

12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: III - sikker, ekstra lav spænding

Service
• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt
• Højde: 11,4 cm
• Længde: 21 cm
• Bredde: 21 cm
• Vægt: 1,360 kg

Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue & soveværelse, 

Hjemmekontor og arbejdsværelse
• Styling: Ekspressiv
• Type: Bordlampe
•
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Specifikationer
Bærbar Go-lyskilde
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* *Hue-Bro sælges separat
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