
 

 

Philips Hue White 
ambiance
Kylpyhuoneen Adore-
peilivalo

Sisältää himmentimen
Integroitu LED
Valkoinen
Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*

34357/31/P7

V
aa
Ph
eik
au
aloa tunnelmallisiin hetkiin
munkoitosta auringonlaskuun
ilips Hue -järjestelmän valkoinen kylpyhuoneen Adore-peilivalaisin luo kauniin valon 
ä jätä ikäviä varjoja. Himmentimellä voit valita oikean valon jokaiseen tilanteeseen, mikä 
ttaa keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan.

Korkealaatuinen valo ja muotoilu
• IP44 sopii täydellisesti kylpyhuoneeseen

Valoa tunnelmallisiin hetkiin
• Virkistäydy
• Keskity
• Nauti lukemisesta
• Rentoudu
• Säädä valaistusta helposti ja langattomasti himmentimen avulla

Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla



 IP44 – sopii kylpyhuoneeseen

Tämä Philipsin kylpyhuonevalaisin on 
suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa ja 
sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa 
olosuhteissa. IP-luokitus ilmaistaan kahdella 
luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen 
pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän 
kylpyhuonevalaisimen luokitus on IP44: se on 
roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti 
kylpyhuoneeseen.

Nauti lukemisesta

Voit keskittyä suosikkikirjaasi täydellisesti 
lukemiseen sopivan valkoisen valon ansiosta.

Virkistäydy

Jätä aamukahvi väliin ja valmistaudu päivään 
viileällä, kirkkaalla päivänvalolla, joka antaa 
energiaa kehollesi ja mielellesi. Sopii 
täydellisesti hetkiin, jolloin tarvitset lisäpotkua 
arkiaamuun.

Rentoudu

Nauti rentouttavasta vaahtokylvystä ja 
pehmeästä valaistuksesta. Valkoinen valo 
auttaa sinua rentoutumaan illalla ja nukkumaan 
paremmin yöllä.

Kätevä langaton ohjaus

Käyttövalmiilla langattomalla Philips Hue -
himmentimellä voit säätää valaistuksen 
voimakkuutta kätevästi. Himmennin ei edellytä 
johtojen ja kaapelien asennusta.

Keskity

Aikaisin aamulla parranajoon ja meikin 
viimeistelyyn vaaditaan tarkkuutta ja 
tehokkuutta, mikä edellyttää kirkasta valkoista 
valoa.

Hallitse Hue-sillan avulla

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat 
loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: metalli
• Väri: Valkoinen

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 5,1 cm
• Pituus: 56 cm
• Leveys: 56 cm
• Nettopaino: 5,440 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 100–240 V, 50–60 Hz
• Polttimotekniikka: LED, 24 V
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho: 40 W
• Vaihtolampun enimmäisteho: 40 W
• Valon väri: Viileä valkoinen
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2 400 lm
• Valaisin himmennettävissä

• LED
• Käyttöikä jopa: 30 000 h
• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 1 mm, suojaus roiskevedeltä
• Turvallisuusluokka: II - kaksoiseristetty
• Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 

204 W

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 63 cm
• Pituus: 62,3 cm
• Leveys: 17 cm
• Paino: 7,500 kg

Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone
• Tyyli: Moderni
• Tyyppi: Seinävalaisin
•
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