
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Go bärbar lampa

Integrerad LED-belysning
Vit
Smart styrning med Hue-bryggan*
Styr med rösten*

71460/60/PH
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ändliga möjligheter
r en upplevelse utöver det vanliga
gg till en Philips Hue Go med vitt och färgat ljus i ditt system. Hue Go har en elegant 
sign med ett transparent hölje. Den är trådlös, bärbar och laddningsbar, upp till 3 
mar. Styr via Hue-systemet eller via knappen på produkten.

Lys upp tillvaron, överallt
• Bärbar
• Styrning på produkten
• Naturliga, dynamiska effekter
• Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

Oändliga möjligheter
• Var kreativ med 16 miljoner färger
• Synkronisera ljuset med musik och filmer
• Allt ljus på spelandet
• Vakna och somna naturligt
• Skapa önskad stämning med varmvitt till kallt dagsljus
• Koppla av, läs, koncentrera dig och ladda batterierna med egna ljusinställningar
• Smart styrning både hemifrån och utanför hemmet
• Ställ in en timer för bekvämlighetens skull
• Installationsfri dimring



 Bärbar

Philips Hue Go är den mest mångsidiga 
ljuskällan i ditt hem. När den är kopplad till ett 
eluttag kan du använda den till att "måla" 
väggarna med färgat eller vitt ljus. När den är 
urkopplad från eluttaget blir den en bärbar 
mittpunkt som du kan ta med dig för att få det 
bästa ljuset för dina aktiviteter. Philips Hue Go 
drivs av ett uppladdningsbart internt batteri 
med en batteritid på upp till 3 timmar. Även i 
bärbart läge kan du styra Philips Hue Go helt 
med din smarta enhet. Det inbyggda, smarta 
batteristyrningssystemet garanterar maximal 
användning. Även om Philips Hue Go inte är 
vattentät är den utformad för att klara av hög 
fuktighet.

Styrning på produkten

Styr Philips Hue Go även utan din smarta enhet 
till hands. Aktivera ljusinställningar direkt 
genom att trycka på produkten. Välj mellan sju 
olika ljuseffekter: funktionellt varmvitt ljus, kallt 
energigivande dagsljus och fem naturliga 
dynamiska ljuseffekter som matchar dina 
speciella stunder. Växla mellan olika färger 
genom att snabbt trycka och sedan hålla in 
knappen tills önskad färg kommer upp. Det 
roliga börjar när du ansluter Philips Hue Go till 

bryggan. Styr Philips Hue Go från din smarta 
enhet och upptäck de oändliga möjligheterna.

Naturliga, dynamiska effekter

Gör speciella tillfällen ännu mer speciella med 
en levande ljuskälla. Philips Hue Go har fem 
patenterade naturliga dynamiska effekter: 
mysiga levande ljus, söndagskaffe, meditation, 
förtrollad skog och nattligt äventyr. Varje 
dynamisk effekt har sin egen blandning av 
färger som ger rätt stämning.

Komplett styrning med Hue-bryggan

Anslut dina Philips Hue-lampor till bryggan och 
upplev systemets oändliga möjligheter.

Var kreativ med färg

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.

Synkronisera med musik och filmer

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

Allt ljus på spelandet

Ta spelupplevelsen till en helt ny nivå genom 
att ladda ned tredjepartsapparna och upptäck 
allt fantastiskt som du kan göra med Philips 
Hue.
7146060PH

Funktioner
Go bärbar lampa
Integrerad LED-belysning Vit, Smart styrning med Hue-bryggan*, Styr med rösten*
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Design och finish
• Material: syntet
• Färg: vit

Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Dimbar
• Produkt med strömbrytare
• Passar perfekt för att skapa stämning
• Färgväxlande (LED)
• Indirekt ljus
• PowerLED-lampa medföljer
• ZigBee Light Link
• Bärbar
• Nätadapter medföljer

Produktens mått och vikt
• Höjd: 7,9 cm
• Längd: 15 cm
• Bredd: 15 cm
• Nettovikt: 0,900 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 100–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: 24 V
• Antal lampor: 1

• Wattstyrka på medföljande lampa: 6 W
• Totalt ljusflöde för armatur: 300 lm
• Dimbar armatur
• LED
• Inbyggd LED
• Livslängd upp till: 20 000 timmar
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 

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

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 11,3 cm
• Längd: 21 cm
• Bredd: 20,9 cm
• Vikt: 1,360 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum, 

Kontors- och arbetsrum
• Typ: Uttrycksfull
• Typ: Bordslampa
•

7146060PH

Specifikationer
Go bärbar lampa
Integrerad LED-belysning Vit, Smart styrning med Hue-bryggan*, Styr med rösten*

* *Hue-brygga säljs separat


