
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Play ljusskena enpack

Enpack
Integrerad LED-belysning
Svart
Smart styrning med Hue-bryggan*
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Kompakt design

fullständig ljusupplevelse
Skapa en livfull stämning med Hue Play-ljusskenan. Välj bland 16 miljoner färger för att 
uppleva olika ljuseffekter. Lägg den på golvet, ställ den på ett skåp eller montera den på 
baksidan av tv:n och färga väggen med ljus.

Kompakt design, fullständig ljusupplevelse
• Kompakt och mångsidig: passar perfekt för ditt vardagsrum
• Var kreativ med 16 miljoner färger
• Perfekt bakgrundsbelysning för tv:n
• Skapa stämning med ett varmvitt till svalt dagsljus
• Synka med musik, filmer och spel
• Ett uttag. 3 Hue Plays.
• Styr det på ditt sätt

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan
• Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan



 Kompakt och mångsidig

Philips Hue Play anpassar sig till designen i ditt 
vardagsrum och smälter smidigt in i din 
inredning. Du kan ställa den på ett skåp för att 
skapa en behaglig stämning, montera den på 
baksidan av din tv eller bara lägga den platt på 
golvet för att lysa upp dina väggar från golv till 
tak. Du har friheten att placera den i vilket 
hörn som helst, och du kommer bli förvånad 
över hur perfekt Philips Hue Play passar in i 
varje vardagsrum.

Måla med ljus

Lek med ljuset och välj bland 16 miljoner färger 
som omedelbart ändrar rummets utseende 
och atmosfär. Du väljer stämning smidigt med 
ett knapptryck. Plocka fram ett favoritfoto och 
återupplev ögonblicket med inslag av färg. 
Spara dina favoritinställningar och hämta dem 
med ett enkelt knapptryck.

Perfekt bakgrundsbelysning för tv:n

Skapa den vackraste bakgrundsbelysningen för 
din tv. Montera Philips Hue Play på baksidan av 
skärmen med medföljande klämmor och 
dubbelhäftande tejp och få en bättre 
tittarupplevelse med stänk av ljus kring tv:n. 
Upplev en annan stämning varje kväll i soffan.

Skapa stämning

Skapa en passande stämning för varje ögonblick 
och dekorera hemmet med varmvitt eller 
kallvitt ljus. Njut av olika stilar året om, vare sig 
det är det klara, vita ljuset som påminner om 
en vårvind, det varmvita ljuset från en solig 
sommardag eller det iskalla dagsljuset på 
vintern. En anslutning till Philips Hue-bryggan 
krävs för den här funktionen.

Synka med underhållning

Utvidga tv-tittarupplevelsen till hela rummet 
eller synka ljuset med din favoritmusik och se 
hur det reagerar på rytmen. Ladda ned Hue 
Sync och upptäck allt fantastiskt som du kan 
göra med Philips Hue.

Ett uttag. 3 Hue Plays.

Letar du efter en unik ljusupplevelse? Men blir 
det ofta en enda röra av sladdar och brist på 
uttag bakom tv:n? Nu kan du ansluta upp till 3 
Hue Plays till den samma nätuttag, så att du får 
tillräckligt utrymme över för andra enheter. 
Med varje ytterligare Hue Play blir din 
ljusupplevelse ännu intensivare. Blanda och 
matcha färger och skapa din personliga 
stämning. Bli av med röran och njut av en 
magisk upplevelse.
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: svart

Produktens mått och vikt
• Höjd: 3,6 cm
• Längd: 25,3 cm
• Bredd: 4,4 cm

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 110–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: ljuskälla 

medföljer ej
• Totalt ljusflöde för armatur: 530 lm

• Dimbar armatur
• LED
• Livslängd, upp till: 25 000 timmar
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: III – säker, lågvolt

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 9,6 cm
• Längd: 29,8 cm
• Bredd: 10,2 cm

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
• Typ: Uttrycksfull
•
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