Philips Hue White
Fuzo-seinävalaisin
ulkokäyttöön

Integroitu LED
Lämmin valkoinen valo (2700 K)
Musta
Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*

Automatisoi valaistuksesi
luotettavasti ja mukavasti
Nyt voit laajentaa Huen ulkotiloihin. Fuzo-seinävalaisin voidaan liittää Hue-siltaan, jolloin
saat käyttöön kaikki ominaisuudet, kuten poissa kotoa -hallinnan ja ajastamisen. Valaisin
tervehtii kotiin tulijaa tehokkaalla valolla. Hue-silta on hankittava erikseen.
Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön
• Suuri valoteho
• Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit
• Säänkestävä (IP44)

17445/30/P7

Luotettava ja mukava
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä valot toivottamaan sinut tervetulleeksi kotiin
• Määritä ajastukset sinulle sopiviksi
• Monipuoliset säätömahdollisuudet
Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Tarvitset Philips Hue -sillan
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Kohokohdat
Monipuoliset säätömahdollisuudet

himmennystoimintoa Philips Hue sisätilanhimmentimen avulla.
Ajastus helpottaa elämää

kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan
kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa
suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän
lampun luokitus on IP44: se on
roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti
ulkokäyttöön.
Laadukas

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan saat
loputtomasti erilaisia valaistusmahdollisuuksia.
Ohjaa valoja älypuhelimella tai tablet-laitteella
Philips Hue -sovelluksen avulla tai vaihda valoja
lisäämällä järjestelmään sisätilan kytkimiä. Ota
Philips Hue -kokemuksesta kaikki hyöty irti
käyttämällä esimerkiksi ajastimia, ilmoituksia ja
hälytyksiä. Philips Hue toimii myös Amazon
Alexan, Apple Homekitin ja Google Assistantin
kanssa, jolloin voit säätää valojasi pelkällä
äänelläsi.

Nauti pitkistä illoista ulkona, viimeistele
pihatyöt tai tuo vain roskat ulos auringonlaskun
jälkeen. Määritä Philips Hue -valot syttymään
automaattisesti määrittämällä aikatauluja tai
käytä auringonlasku/auringonnousu-rutiinia.
Voit myös sammuttaa tai himmentää valot tällä
tavalla. Sinun ei enää koskaan tarvitse
huolestua siitä, jätitkö valot päälle.

Tuotteet on erityisesti tehty ulkokäyttöön.
Käytämme korkealaatuisia materiaaleja
varmistamaan parasta mahdollista toimintaa
ulkotiloissa ja käytämme materiaaleja älykkäästi
radiotaajuuden optimoimiseksi.
Suuri valoteho

Tarvitset Philips Hue -sillan

Säänkestävä (IP44)

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan voit säätää
valojasi älypuhelimella tai tabletilla Philips Hue
-sovelluksen avulla. Voit myös sammuttaa ja
sytyttää Philips Hue -valot, käyttää

Philips Hue -ulkovalaisin on suunniteltu
käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen
suorituskyky on testattu vaativissa
olosuhteissa. IP-luokitus osoittaa suojauksen

Tämä Philips Hue -valaisin tuottaa riittävästi
valoa pihan tunnelmalliseen valaisuun. Voit
käyttää tätä Philips Hue -valaisinta
sisäänkäyntien ja tunnelmallisten kohteiden
valaisuun sekä ulkotilojen korostamiseen
määrittämällä valaistuksen tilanteen tunnelman
mukaiseksi.
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Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Materiaali: Metalli, synteettinen
• Väri: Musta

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä:
KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
•
•
•
•

Korkeus: 13 cm
Pituus: 14 cm
Leveys: 12,7 cm
Nettopaino: 0,875 kg

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Kiinteä LED: EI
• Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka:
A
• Yhteensopivat lamppuluokat: A+ – E
• Käyttöikä jopa: 25 000 h
• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta, joiden koko on
yli 1 mm, suojaus roiskevedeltä
• Turvallisuusluokka: II - kaksoiseristetty
• Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu:
80 W

Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
Hehkulampputekniikka: LED, 24 V
Lamppujen lukumäärä: 1
Mukana toimitettavan lampun teho: 15 W
Vaihtolampun enimmäisteho: 15 W
Valon väri: lämmin valkoinen
Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1 150 lm
Valaisin himmennettävissä
LED

Pakkauksen mitat ja paino
•
•
•
•

Korkeus: 18 cm
Pituus: 18,5 cm
Leveys: 17,5 cm
Paino: 1,058 kg

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja patioille
• tyyli: Nykyaikainen
• Tyyppi: Seinävalaisin
•
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