Philips Hue White and
color ambiance
Stor Calla-piedestallampa
för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Basenhet
Svart
Smart styrning med Hue-bryggan*

Koppla in och lys upp
dina utomhusytor
Använd de 16 miljoner tillgängliga färgerna för att framhäva skönheten i trädgården eller
använd dem mer funktionellt för att lysa upp trädgårdsgångar från skymning till gryning.
Utomhusbelysningen är fullständigt vädertålig. Hue-brygga krävs.
Specialdesignad för utomhusytor
• Högt ljusflöde
• Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial
• Vädertålig (IP65)
• Strömförsörjningsenhet och kontakt ingår
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Oändliga möjligheter
• Färglägg din utomhusyta med 16 miljoner färger
• Koppla av med ett varmt till kallvitt ljus
• Speciella ljuskällor för speciella tillfällen
Enkel styrning och trevnad
• Smart styrning både i och utanför hemmet
• Ställ in belysningen så att den hälsar dig välkommen hem
• Styr det på ditt sätt
Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan
• Kräver en Philips Hue-brygga
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Funktioner
Speciella tillfällen

Styr det på ditt sätt

Kräver en Philips Hue-brygga

Väntar du besök av familj eller vänner? Ställ in
din utomhusbelysning så att de matchar varje
tillfälle. Oavsett om du bjuder på en mysig
middag på balkongen, grillar på uteplatsen eller
har en fest i trädgården kan du skapa lite magi
varje gång med hjälp av Philips Hue. Skapa
färgglada scener eller lugnande, dynamiska
effekter så att ni kan njuta av dessa speciella
tillfällen så mycket som möjligt.

Anslut dina Philips Hue-lampor till Huebryggan och börja utforska de oändliga
möjligheterna. Styr belysningen från din
smartphone eller surfplatta via Philips Hueappen eller lägg till strömbrytarna inomhus i
systemet för att byta ljus. Ställ in timers,
aviseringar, larm och mycket mer och njut av
den kompletta Philips Hue-upplevelsen. Philips
Hue fungerar även med Amazon Alexa, Apple
Homekit och Google Assistant så att du kan
styra belysningen med rösten.

Genom att ansluta dina Philips Hue-lampor till
bryggan kan du styra belysningen från din
smarttelefon eller surfplatta via Philips Hueappen. Du kan också tända, släcka och dimra
dina Philips Hue-lampor med hjälp av Philips
Hue-strömbrytaren med dimmer.

Varmt till kallvitt ljus

Strömförsörjningsenhet och kontakt
ingår

Färglägg din utomhusyta

Baspaketet innehåller alla delar du behöver för
att komma igång: ljuspunkter,
strömförsörjningsenhet, förlängningskablar
och kontakter. Allt du behöver göra är att
packa upp, installera där du vill och tända.
Förläng dina kvällar med Philips Hueutomhusbelysning. Skapa rätt stämning på din
uteplats, balkong eller veranda och koppla av.
Från ett varmvitt ljus som skiner som
sommarsolen till ett iskallt dagsljus som för
tankarna till vintern. Njut av alla nyanser av vitt
ljus som passar ditt humör året runt.

Med Philips Hue-utomhusbelysning finns det
inga gränser för den magi du kan skapa. Lek
med 16 miljoner färger och alla nyanser av vitt
ljus för att skapa de effekter du vill. Framhäv
objekt, träd eller gångar så att dina ytor sticker
ut. Använd Hue-appen för att spara din
favoritljusinställningar och hämta dem när du
vill med ett enkelt tryck med fingret.
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Specifikationer
Design och finish

• Material: metall, syntet
• Färg: svart

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
• Dimbar med Hue-app och strömbrytare

Produktens mått och vikt
•
•
•
•
•

Höjd: 40 cm
Längd: 10,4 cm
Bredd: 10,4 cm
Nettovikt: 1,425 kg
Kabellängd: 0,6 m

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Inbyggd LED: NEJ
• Energiklass för medföljande ljuskälla: A
• Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: A+
till E
• Livslängd upp till: 25 000 timmar
• IP-kod: IP65, dammskyddad, skydd mot
vattenstrålar
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampas: 49 W

Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
Lampteknologi: LED, 24 V
Antal lampor: 1
Wattstyrka på medföljande lampa: 8 W
Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 8 W
Ljusfärg: 2 000–6 500 Hue White Color Ambiance
Totalt ljusflöde för armatur: 600 lm
Reglerbart armatur
LED

Förpackningens mått och vikt
•
•
•
•

Höjd: 44,5 cm
Längd: 21 cm
Bredd: 14,5 cm
Vikt: 2,145 kg

Övrigt

• Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
• Typ: Contemporary
• Typ: Piedestal/stolpe
•
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