
Plugg inn og lys opp
uteområdene
3-pakningen med Lily-spotlights gir deg mulighet til å fremheve

elementer utendørs, skape interessante skygger og annet. Det er

bare å koble dine smarte utendørs spotlights til et standard

vegguttak ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen med

lav spenning for å få millioner av nyanser av hvitt eller farget lys i

hagen eller bakgården. 

Ubegrensede muligheter

• Mal utendørs med 16 millioner farger

• Slapp av med varmt til kjølig hvitt lys

• Spesielt lys for spesielle anledninger

Enkel styring og god komfort

• Angi de tidsinnstillingene som passer deg

• Installasjonsfri dimming

• Styr lyset på din måte

Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

• Krever en Philips Hue-bro

Lily utendørs
spotlampe

Hue White og farget
stemning

Integrert LED

Hvitt og farget lys

System for lav spenning –

basisenhet

Intelligent styring med Hue

bridge*
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Spesialdesignet for utendørs områder

• Enkel å installere og utvide

• Strømforsyning og støpsel inkludert

• Værbestandig (IP65)

• Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff
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Høydepunkter
Mal utendørs

Med Philips Hue utebelysning har
magien ingen begrensning. Lek med 16
millioner farger og 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
Hue-appen til å lagre
favorittlysinnstillingene og hent dem
frem igjen når du vil, med et enkelt
fingertrykk.

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 hvilken som helst nyanse av
hvitt lys for å passe humøret året rundt.

Spesielt lys for spesielle anledninger

Feriegleden starter her – med
smartbelysning! Bruk Philips Hue-
belysning til å gjøre hjemmet klart for
ferier og helligdager: Klare røde og
grønne lys til juletiden, diskré vårfarger,
eller en uhyggelig glød som gjør
hjemmet til de skumleste i gaten på
Halloween-natten.

Sett tidsstyringer for enkelhetens
skyld

Nyt lengre kvelder ute, gjør ferdig
hagearbeidet, eller bare bær ut søpla
etter solnedgang. Philips hue-
belysningen aktiveres automatisk i
forhold til tidsinnstillinger eller ved å
følge soloppgangen og solnedgangen.
Og selvfølgelig kan du også slå av eller
dempe lysene på denne måten. Du
trenger aldri mer å bekymre deg for om
du har latt noen lys stå på.

Installasjonsfri dimming

Jevn dimming med Philips Hue.
Akkurat passe belysning som ikke er for
mørk og ikke for lys. Det er ikke
nødvendig med ledninger, elektriker
eller installasjon.

Styr lyset på din måte

Koble Philips Hue-lysene til broen og
oppdag alle mulighetene. Styr lysene
fra Philips Hue-appen 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.
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Krever en Philips Hue-bro

Koble Philips Hue-lyspærene til broen
for å styre lysene fra smarttelefonen
eller nettbrettet via Philips Hue-appen.
Eller styr Philips Hue-lyskildene med
Philips Hue-dimmeren, som kan brukes
til å slå av/på og dimmefunksjonalitet.

Enkel å installere og utvide

Lys opp mørke stier, skap
høydepunkter i ditt landskapsarbeid
eller gi en unik stemning på terrassen.
Du kan gjøre det selv ved hjelp av Hue
spots eller lysstolper. Produktene er
basert på lavspenning, trygge å bruke
og enkle å installere. Ingen mer
kompleksitet i å få belysning utendørs:
skap og utvid slik du ønsker.

Strømforsyning og støpsel inkludert

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.

Værbestandig (IP65)

Denne utendørslampen fra Philips Hue
er spesielt utformet for fuktige
utendørsmiljøer og har gjennomgått
omfattende testing for å sikre ytelsen.
IP-nivået angis av to tall – det første
henviser til beskyttelsesnivået mot
støv, og det andre henviser til
beskyttelse mot vannsprut. Denne
lampen er utformet med IP65: noe som
betyr at den er beskyttet mot
vannsprut med lavt trykk. Den har
høyere nivå av beskyttelse enn IP44 og
brukes ofte når lamper nær bakken
eller krevere høyere beskyttelse
grunnet visse utendørsforhold.

Høy kvalitet

Produktene er laget spesielt for
utendørs bruk. Vi bruker materialer i
høy kvalitet for å sikre den beste
ytelsen og for å optimere
radiofrekvensen ved utendørs forhold.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: svart

• Materiale: aluminium

Diverse

• Spesielt designet for: Hage og
terrasse

• Stil: Funksjonell

• Type: Søyle/stolpe

• EyeComfort: Nei
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Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke: Built in LED

Mål og vekt på produktet

• Kabellengde: 0,5 m

• Høyde: 19,4 cm

• Lengde: 8,4 cm

• Nettovekt: 3,180 kg

• Bredde: 7,0 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Levetid på opptil: 25 000 time(r)

• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 49 W

• Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
lm

• Lyskildeteknologi: 24 V
• Lysfarge: 2000-6500 Hue White

farget Ambiance

• Strømnett: 50–60 Hz

• Dimmbar lysarmatur: Ja

• LED: Ja

• Innebygd LED-lyskilde: Ja

• Energiklassen til inkludert lyskilde:
Innebygd LED-lyskilde

• Antall lyspærer: 3

• Lyspære følger med: 8 W

• Erstatningslyspære med maks. effekt i
watt: 8 W

• IP-klasse: IP65

• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert

• Lyskilden kan byttes ut: Nei

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718696167960

• Nettovekt: 3,180 kg

• Bruttovekt: 3,740 kg

• Høyde: 223,000 mm

• Lengde: 235,000 mm

• Bredde: 310,000 mm

• Materialnummer (12NC):
915005629701
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