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Skab din egen stemning med
et retningsbestemt lys
Med Philips Hue hvid atmosfære-spotlyset Runner inkluderet i dit Philips Hue-system, kan
du nyde naturligt hvidt lys, der hjælper dig med at vågne, få energi, fokusere, læse og
slappe af. Et spotlys i høj kvalitet, der er konstrueret til at holde og med blik for detaljerne
Tænd for dine særlige stunder
• Varmt, hvidt til køligt, klart dagslys
• Få energi, koncentrer dig, læs og slap af med lys
• Vågn op stille og roligt til din personlige solopgang
Tænd for din indre fred
• Betjen lyset, uanset hvor du er
• Læg planer for lys med nem hjemmeautomatisering
• Trådløs dæmpning helt uden besvær
• Betjen lyset på din egen måde
• Gør dig klar til dagen
• Læs en god bog
• Slap af med varmt, hvidt lys
• Hold fokus
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Vigtigste nyheder
Skab stemningen

Vågn op naturligt

handler om at forenkle dit liv og give dig ro i
sindet på smarte og nyttige måder.
Behagelig dæmpning

Find den rette stemning til ethvert øjeblik med
et spektrum af smukt, naturligt hvidt lys. Brug
app'en til at indstille en hvilken som helst
nuance af hvidt lys, fra køligt, energigivende
dagslys til afslappende, varmt hvidt lys. Tag
styringen, og skab stemningen. Ikke alt for
klart. Ikke alt for mørkt. Helt perfekt.

Gør din søvnrutine lettere, og vågn stille og
roligt op til en frisk start hver dag. Philips hue
hjælper dig med at komme ud af sengen på en
behagelig måde. Den gradvist stigende
lysintensitet giver dig en følelse af, at du vågner
op naturligt sammen med sollyset – snarere
end den bratte opvågning ved et vækkeur, der
ringer.

Lys til dit velbefindende

Oplev dæmpningen helt uden besvær med
Philips hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Helt
perfekt. Intet behov for ledninger, en
elektriker eller installation.
Læg planer for lys

Betjening, når du er væk fra hjemmet

Lys påvirker vores humør, adfærd,
opmærksomhed og rutiner. Med app'en kan du
indstille det lys, der er optimalt for dig i
øjeblikket. Philips hue hjælper dig med at få
energi, koncentrere dig, læse og slappe af. Gør
dine daglige rutiner til øjeblikke, du kan nyde.
Opnå en anderledes følelse. Få det bedre.

Du kan fjernbetjene lyskilderne, uanset hvor
du er. Kontroller, om du har glemt at slukke
for lyskilderne, inden du forlod hjemmet, og
tænd dem, hvis du arbejder sent. Med
geofencing-teknologien kan dine lyskilder
endda byde dig velkommen hjem eller slukke
automatisk, når du forlader hjemmet. Det hele

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.
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Specifikationer
Design og finish

• Materiale: aluminium
• Farve: hvid

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan dæmpes med fjernbetjening
Hue-kontakt
Inklusive LED lyskilde(r)
Perfekt til at skabe stemning
Justerbart spothoved
ZigBee Light Link
Hue-kontakt medfølger
4 lysopskrifter
Kan opgraderes med Philips Hue-bro

Produktmål og -vægt
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Strålevinkel: 45°
Armatur kan lysdæmpes
LED
Indbygget LED
Energiklasse for medfølgende lyskilde: indbygget
LED + pære i klasse A
Armatur er kompatibelt med pære(r) i klasse: A+
til E
Levetid på op til: 15.000 timer
IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over
12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
Beskyttelsesklasse: I - jordet
Lyskilde svarende til traditionel pære på: 25 W
Lyseffektpære medfølger: 250 lm

Service

Højde: 10,9 cm
Længde: 48 cm
Bredde: 8,9 cm
Nettovægt: 1,405 kg

• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt

Tekniske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Lyskildeteknologi: 230 V
Antal lyskilder: 3
Fatning/sokkel: GU10
Lyskilde med watt-tal medfølger: 5,5 W
Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden: 50 W
Lysfarve: kølig hvid

•
•
•
•

Højde: 14,1 cm
Længde: 51,5 cm
Bredde: 13,1 cm
Vægt: 1,540 kg

Diverse

• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse
• Styling: Moderne
• Type: Spot
•
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