Philips Hue White
Tuar udendørs søjle

hvid Hue-pære medfølger
Varmt hvidt lys (2.700 K)
Smart-styring med Hue-broen*

Automatiser din belysning,
og få nem styring og komfort
Nu kan du udvide dit Hue-system til udendørs anvendelse. Lucca-søjlen kan tilsluttes din
eksisterende Hue-bro, så du får alle funktionerne, f.eks. betjening, når du er væk fra
hjemmet, geofencing og planlægning. Hue-bro medfølger ikke.
Nem styring og komfort
• Indstil dine lyskilder til at tændes, når du kommer hjem
• Smart styring, hjemme og udefra
• Indstil timere efter eget ønske
• Dæmpning uden installation
• Styr det på din måde
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Specielt designet til dine udendørs områder
• Inox og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet
• Vandtæt (IP44)
Fuld styring fra din smartenhed med Hue-broen
• Kræver en Philips Hue-bro
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Vigtigste nyheder
Velkommen hjem

Indstil lysplaner, så det ser ud til, at du er
hjemme. Styr din udendørsbelysning nemt og
bekvemt fra dit hjem eller ethvert andet sted.

Styr det på din måde

Indstil timere efter ønske

Oplev komforten, når din belysning tændes
automatisk, når du kommer hjem, og slukkes,
når du tager af sted. Tag tingene ud af bilen og
gå ind, alt sammen nemt og bekvemt med det
rette lys. Du behøver bare at stille Hue-appen
på Hjemme eller Ude for at al belysning
tændes, eller lad geolocation klare det for dig,
alt sammen uden at trykke på en knap. Så nemt
er det.
Smart styring, hjemme og udefra

Nyd at kunne være længere ude om aftenen,
gøre havearbejdet færdigt eller bare gå ud med
skraldet efter solnedgang. Indstil din Philips
Hue-belysning til at tænde automatisk ved
hjælp af tidsplaner eller solnedgangs- og
solopgangstider. Og du kan selvfølgelig også
slukke eller dæmpe belysningen på denne
måde. Du behøver aldrig mere at tænke på, om
du har slukket lyset.

Tilslut Philips Hue-pærerne til broen og gå på
opdagelse blandt de uendelige muligheder.
Betjen belysningen fra din smartphone eller
tablet via Philips Hue-appen, eller monter
indendørs kontakter i systemet for at ændre
belysningen. Indstil timere, beskeder, alarmer
og meget mere for at få den fulde Philips Hueoplevelse. Philips Hue fungerer også med
Amazon Alexa, Apple Homekit og Google
Assistant, så du kan styre lyset med stemmen.
Vandtæt (IP44)

Dæmpning uden installation

Oplys dine udendørs områder og se, hvad der
foregår udenfor. Ved at forbinde din udendørs
belysning med Hue-broen kan du styre dem
præcist som du ønsker. Brug Philips Hue
indendørs kontakter eller Philips Hue-appen på
din enhed. Du kan endda bruge din stemme
(Amazon Alexa, Apple HomeKit eller Google
Assistant) til at styre din udendørsbelysning.

Oplev dæmpning helt uden besvær med Philips
Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Helt perfekt.
Intet behov for ledninger, elektriker eller
installation for at dæmpe lyset.

Dette Philips Hue udendørs armatur er
specielt designet til brug i udendørs miljøer og
har gennemgået strenge tests for at sikre god
ydelse. IP-niveauet er beskrevet med to tal.
Det første henviser til beskyttelse mod støv,
det andet mod vand. Disse lyskilder er designet
med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt fra
alle retninger. Produktet er det mest
almindelige og ideelle til generel udendørs
brug.
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Specifikationer
Design og finish

• Armatur er kompatibelt med pære(r) i klasse: A++
til E
• Levetid på op til: 25.000 timer
• IP-kode: IP44, beskyttelse mod genstande på over
1 mm, beskyttelse mod vandsprøjt
• Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret
• Lyskilde svarende traditionel pære på: 60 W
• Lyseffektpære medfølger: 806 lm

• Materiale: aluminium
• Farve: inox

Produktmål og -vægt
•
•
•
•

Højde: 77 cm
Længde: 15 cm
Bredde: 15 cm
Nettovægt: 1,860 kg

Tekniske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Lyskildeteknologi: LED, 230 V
Antal lyskilder: 1
Fatning/sokkel: E27
Lyskilde med watt-tal medfølger: 9,5 W
Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden: 9,5 W
Lysfarve: varm hvid
Armatur kan lysdæmpes
LED
Indbygget LED: NEJ
Energiklasse for medfølgende lyskilde: A+

Service

• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt
•
•
•
•

Højde: 84,3 cm
Længde: 17 cm
Bredde: 17 cm
Vægt: 2,375 kg

Diverse

• Specielt designet til: Have og veranda
• Styling: Moderne
• Type: Stander-/søjlelampe
•

Udgivelsesdato
2018-06-12

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Version: 6.1.1

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres
respektive ejere.

12 NC: 9150 055 61701
EAN: 87 18696 16609 3

www.philips.com

