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Integrert LED
Baseenhet
Svart
Intelligent styring med Hue bro*

Plugg inn og lys opp uteområdene
Nyt de 16 millioner tilgjengelige fargene for å forskjønne hagen din, eller bruk den på en
mer praktisk måte ved å lyse gangveien funksjonelt for solnedgang til daggrybanebelysning
fra solnedgang til daggry. Utendørslysene er helt værbestandige. Krever Hue bridge.
Spesialdesignet for uteplassen din
• Høy lyseffekt
• Førsteklasses aluminium og herdet glass
• Værsikker (IP44)
• Strømforsyning og støpsel inkludert
Ubegrensede muligheter
• Mal utendørs med 16 millioner farger
• Slapp av med varmt til kjølig hvitt lys
• Spesielt lys for spesielle anledninger

17454/30/P7

Enkel styring og god komfort
• Smart styring - hjemme og på farten
• La belysningen ønske deg velkommen hjem
• Styr lyset på din måte
Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett
• Krever en Philips Hue-bro
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Høydepunkter
Spesielle anledninger

hvilken som helst nyanse av hvitt lys for å passe
humøret året rundt.
Styr lyset på din måte

alle nyanser av hvitt lys for å skape den effekten
du vil ha. Fremhev objekter, trær eller stier for
å få uteplassen din til å skille seg ut. Bruk Hueappen til å lagre favorittlysinnstillingene og hent
dem frem igjen når du vil, med et enkelt
fingertrykk.
Krever en Philips Hue-bro

Får du besøk av familie eller venner? Innstill
den utendørs belysningen slik at den passer til
anledningen. Enten det er en koselig middag på
balkongen, grilling på terrassen eller fest i
bakgården, kan du gi en ekstra touch til
anledningen med Philips Hue. Skap fargerike
scener eller langsomme dynamiske effekter for
å nyte disse spesielle øyeblikkene fullt ut.
Varmt til kaldt hvitt lys

Forlenge kveldene dine med Philips Hue
utebelysning. Skap den riktige stemningen på
terrassen, balkongen eller verandaen og slapp
av. Fra det varme hvite lyset til en sommersol,
til det iskalde dagslys om vinteren: Du kan nyte

Koble Philips Hue-lysene til broen og oppdag
alle mulighetene. Styr lysene fra Philips Hueappen på smarttelefonen eller nettbrettet, eller
bruk innendørs brytere for å aktivere lysene.
Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer
for en komplett Philips Hue-opplevelse. Philips
Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple
Homekit og Google Home og lar deg
kontrollere lysene med stemmen.

Koble Philips Hue-lyspærene til broen for å
styre lysene fra Philips Hue-appen på
smarttelefonen eller nettbrettet. Du kan også
styre Philips Hue-lyskildene med Philips Hue
bryteren med dimming.

Mal utendørs

Strømforsyning og støpsel inkludert

Med Philips Hue utebelysning har magien ingen
begrensning. Lek med 16 millioner farger og

Pakkene med baseenheter kommer med alle
elementene du trenger for å komme i gang.
Dette inkluderer lyspunkter, strømforsyning,
skjøteledninger og kontakter. Så alt du trenger
å gjøre er pakke opp, installere der du vil og slå
dem på.
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Spesifikasjoner
Design og utseende
• Materiale: metall, glass
• Farge: svart

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Kan dimmes med Hue-app og -bryter

Mål og vekt på produktet
•
•
•
•
•

Høyde: 40 cm
Lengde: 10 cm
Bredde: 10 cm
Nettovekt: 2,670 kg
Kabellengde: 0,6 m

Service

• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning

Tekniske spesifikasjoner
•
•
•
•
•
•
•

• Innebygd LED-lyskilde: NO
• Energiklassen til inkludert lyskilde: A
• Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i
klasse: A+ til E
• Levetid på opptil: 25 000 timer
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot gjenstander som er
større enn 1 mm, beskyttelse mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte

Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
Antall lyskilder: 1
Lyskilde følger med: 8 W
Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 8 W
Total lumeneffekt på lysarmaturen: 1200 lm
Dimmbar lysarmatur
LED

•
•
•
•

Høyde: 45,5 cm
Lengde: 22,5 cm
Bredde: 15,5 cm
Vekt: 2,940 kg

Diverse

• Spesielt designet for: Hage og terrasse
• Stil: Moderne
• Type: Søyle/stolpe
•

Utgivelsesdato
2018-12-13

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Versjon: 2.0.2

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres
respektive eiere.

12 NC: 9150 057 66501
EAN: 87 18696 17174 5

www.philips.com

