Philips Hue White and
color ambiance
Impress-pylväsvalaisin
ulkokäyttöön

Integroitu LED
Perusyksikkö
Musta
Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*

Kytke virtalähteeseen ja
valaise pihapiirisi
Nauti 16 miljoonasta väristä, joilla voit korostaa pihasi parhaita puolia tai valaista kätevästi
polkuja pimeinä tunteina. Ulkovaloissa on sääsuojaus. Edellyttää Hue-sillan hankkimista.
Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön
• Suuri valoteho
• Laadukas alumiini ja aito karkaistu lasi
• Säänkestävä (IP44)
• Sisältää virtalähteen ja pistokkeen

17454/30/P7

Rajattomat mahdollisuudet
• Valaise pihapiiri yli 16 miljoonalla värillä
• Rentoudu viileän valkoisessa valossa
• Erikoisvalot erikoistilanteisiin
Luotettava ja mukava
• Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin
• Määritä valot toivottamaan sinut tervetulleeksi kotiin
• Monipuoliset säätömahdollisuudet
Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Tarvitset Philips Hue -sillan
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Kohokohdat
Juhliin

mielialaasi vastaavan tunnelman valkoisen valon
sävyillä vuodenajasta riippumatta.
Monipuoliset säätömahdollisuudet

miljoonalla värillä ja kaikilla valkoisen sävyillä –
ja luoda niiden avulla haluamasi vaikutelman.
Voit korostaa esineitä, puita tai polkuja niin,
että pihapiiri näyttää mahdollisimman hyvältä.
Voit tallentaa suosikkivaloasetuksesi Huesovelluksella ja käyttää niitä sitten yhdellä
napautuksella aina, kun haluat.
Tarvitset Philips Hue -sillan

Ovatko sukulaiset tai ystävät tulossa kylään?
Säädä ulkovaloja tilanteen mukaan. Olipa kyse
tunnelmallisesta illallisesta parvekkeella,
grillauksesta terassilla tai kesäjuhlista
takapihalla, Philips Hue tuo tilaisuuteen oman
säväyksen. Voit luoda värikkäitä valoasetuksia
tai hitaasti liikkuvia dynaamisia tehosteita
korostamaan näiden ikimuistoisten hetkien
merkittävyyttä.
Lämpimästä kylmään säädettävä
valkoinen valo

Philips Hue -ulkovalaistus pidentää iltojasi. Voit
luoda terassille tai parvekkeelle sopivan
rentouttavan tunnelman. Voit käyttää niin
kesäisen auringon mieleen tuovaa lämmintä
valkoista valoa tai talvista lumipeitteestä
muistuttavaa viileää valkoista valoa: voit luoda

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.

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

Väriä ulkotiloihin

Sisältää virtalähteen ja pistokkeen

Philips Hue -ulkovalaistuksessa vain
mielikuvitus on rajana. Voit leikitellä 16

Perusyksikköpakkaus sisältää kaikki
aloittamiseen tarvittavat elementit: valopisteet,
virtalähteen, jatkokaapelit ja liittimet. Sinun
tarvitsee vain purkaa pakkaus, asentaa
valaisimet haluamaasi paikkaan ja sytyttää ne.
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Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: Metalli, lasi
• Väri: Musta

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä:
KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
•
•
•
•
•

Korkeus: 40 cm
Pituus: 10 cm
Leveys: 10 cm
Nettopaino: 2,670 kg
Johdon pituus: 0,6 m

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino

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

Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
Lamppujen lukumäärä: 1
Mukana toimitettavan lampun teho: 8 W
Vaihtolampun enimmäisteho: 8 W
Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1200 lm
Valaisin himmennettävissä
LED

•
•
•
•

Korkeus: 45,5 cm
Pituus: 22,5 cm
Leveys: 15,5 cm
Paino: 2,940 kg

Yleistä

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