
Ubegrensede
muligheter
Resonate vegglampe i svart avgir lyset i en trekantet lyseffekt både

opp og ned, og belyser elegant inngangsparti og terrasser med

fargerikt lys.

Ubegrensede muligheter

• Slapp av med varmt til kjølig hvitt lys

• Bruk belysning for å gjøre hjemmet klart for ferier og helligdager

• Kom hjem til et fullt opplyst hus

• Unike arkitektoniske lysformer

Enkel styring og god komfort

• Styr lyset på din måte

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

• Krever en Philips Hue-bro

Spesialdesignet for utendørs områder

• Værbestandig (IP44)

• Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Resonate utelampe
til vegg

Hue White og farget
stemning

Integrert LED

Millioner farger

Svart

Intelligent styring med Hue

bridge*
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Høydepunkter
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.

Bruk belysning for å gjøre hjemmet
klart for ferier og helligdager

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.

Kom hjem til lys

Konfigurer Philips Hue-appen din til å
gjenkjenne når du kommer hjem. Før
du går ut av bilen din eller går opp
veien til huset, slår de valgte lysene seg
på automatisk.

Unike arkitektoniske lysformer
Skap et arkitektonisk fokus med en
utendørs lampe som gir sylskarpe
trekantede lyseffekter mot enhver type
vegg og overflate.

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.

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.

Værbestandig (IP44)

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 IP44: noe som
betyr at den er beskyttet mot
vannsprut. Dette produktet er ideelt for
utendørs almennbelysning.
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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: metall

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Kan dimmes med Hue-app og -
bryter: Ja

Diverse

• Spesielt designet for: Hage og
terrasse

• Type: Vegglampe

• EyeComfort: Nei

Strømforbruk

• Energieffektivitetsmerke: Built in LED

Mål og vekt på produktet

• Høyde: 18 cm

• Lengde: 12 cm

• Nettovekt: 0,950 kg

• Bredde: 9,3 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Levetid på opptil: 25 000 time(r)

• Lyskilde tilsvarende tradisjonell
lyspære på: 49 W

• Lysarmaturens totale lyseffekt: 1200
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: 2

• Lyspære følger med: 8 W

• Erstatningslyspære med maks. effekt i
watt: 8 W

• IP-klasse: IP44

• Beskyttelsesklasse: I – jordet

• Lyskilden kan byttes ut: Nei

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718696174388

• Nettovekt: 0,950 kg

• Bruttovekt: 1,047 kg

• Høyde: 220,000 mm

• Lengde: 125,000 mm

• Bredde: 155,000 mm

• Materialnummer (12NC):
915005842901
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