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S
fo
Sty
sys
trå
lår lysene automatisk
r bekvemmelighet
r belysningen utendørs automatisk ved å legge til en Philips Hue utendørssensor til 
temet ditt. Du kan plassere sensoren hvor som helst, da den er batteridrevet og 
dløs. Du trenger bare å gå forbi for å sette på lysene.

Enkel styring og god komfort
• Slå automatisk på de lysene du ønsker
• En varm velkomst hver eneste dag
• Skrem bort uvedkomne

Spesialdesignet for uteplassen din
• Tåler alle værforhold
• Installert i løpet av få minutter
• Plasser den der du vil ha den

Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett
• Krever en Philips Hue-bro



 En varm velkomst hver eneste dag

Opplev komforten av at lysene slår seg på 
automatisk når du kommer hjem. Pakke ut av 
bilen din og gå inn i huset ved hjelp av 
bekvemmeligheten til utendørslysene dine. 
Venter du besøk? Ønske dem velkommen med 
lys som gradvis slår seg på når de nærmer seg 
inngangsdøren.

Lynrask installasjon

Utendørssensoren er enkel å montere og helt 
trådløs. Du trenger ikke en elektriker. Pakk ut 
sensoren, Sett den opp via appen og installer 
den der du ønsker. Konfigurering av sensoren 
og innstilling av dagslys og bevegelsesfølsomhet 
gjøres også via Philips Hue-appen.

Plasser den der du vil ha den

Utstyrspakken kommer med forskjellige 
monteringskomponenter, slik at du kan 

montere den på en flat vegg, eller på det indre 
eller ytre hjørnet av en vegg eller stolpe. Du 
kan også montere den på en påle eller 
avløpsrør. Den passer derfor til å montere 
foran huset, i nærheten av døren, garasjen eller 
et sted rundt huset som du opplever som 
viktig.

Krever en Philips Hue-bro

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

Tåler alle typer vær

Denne utendørssensoren fra Philips Hue er 
spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer 
og har gjennomgått omfattende testing for å 
sikre ytelsen. Denne lampen er utformet med 
IP54: noe som betyr at den er beskyttet mot 
vannsprut. Produktet tåler kraftig nedbør og 
andre værforhold.

Skrem bort uvedkomne

Takket være den store synsvinkelen og det 
store deteksjonsområdet vil utendørssensoren 
oppdage enhver bevegelse i nærheten av 
hjemmet ditt. Det kan automatisk slå på 
utendørslysene dine for å lyse opp ubudne 
gjester. Du kan programmere innendørslysene 
til å slå seg på slik at det ser ut til at du er 
hjemme, også når du ikke er det.

Slå på lysene automatisk

Utendørssensoren slår på Philips Hue-lysene 
automatisk når noen går forbi, ute eller inne. 
Ved å koble sensoren til broen din via Philips 
Hue-appen, kan du velge hvilke lys som skal slås 
på, også inne i selve huset. Velg også scenen 
eller lysinnstillingen som skal brukes. Den 
integrerte dagslyssensoren sørger for at lysene 
bare slås på når det faktisk er mørkt ute, slik at 
du kan spare energi.
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Bryteren
• IP-klasse: IP54
• Minste levetid til batteriet: 2 år
• Monteringsalternativer: vegg
• Dybde for sensor: 56 millimeter

• Sensorhøyde: 76 millimeter
• Sensorbredde: 76 millimeter

Service
• Garanti: 2 år
•
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Philips Hue White and 
color ambiance
Lily utendørs spotlampe

Integrert LED
Baseenhet
Svart
Intelligent styring med Hue 
bridge*

17414/30/P7

P
Ba
ell
str
lugg inn og lys opp uteområdene
re plugg inn og nyt hvordan de 16 millioner fargene forsterker skjønnheten av hagen, 
er skaper den atmosfæren du ønsker. Baseenheten gir 3 lyspunkt og alle kabler/
ømforsyning som du trenger for å komme i gang.

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

Spesialdesignet for din uteplass
• Enkel å installere og utvide
• Strømforsyning og støpsel inkludert
• Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff
• Værsikker (IP65)

Full kontroll fra smartenheter med Hue-broen
• Krever en Philips Hue-bro



 Mal utendørs

Med Philips Hue utebelysning er det ingen 
grense for magien du kan legge til. 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.

Spesielle anledninger

Får du besøk av familie eller venner? Sett 
utelysene dine for å passe med anledningen. 
Enten det er en koselig middag på balkongen, 
en grill på terrassen eller fest i bakgården, kan 
du legge til litt magi til alle sammenkomster 
med Philips Hue. Skap fargerike scener eller 
langsomme dynamiske effekter for å nyte disse 
spesielle øyeblikkene fullt ut.

Sett tidsstyringer for enkelhetens skyld

Nyt lengre kvelder ute, gjør ferdig 
hagearbeidet eller bare bær ut søpla etter 
solnedgang. Philips Hue-lysene aktiveres 
automatisk ved å angi tidsplaner eller bruke 
solnedgang-/soloppgang-rutine. Og selvfølgelig 
kan du også deaktivere eller dempe lysene på 

denne måten. Du vil aldri måtte bekymre deg 
om du har forlatt noen lys på.

Installasjonsfri dimming

Opplev garantert jevn dimming med Philips 
Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Akkurat 
passe. Det er ikke nødvendig med ledninger, 
elektriker eller installasjon.

Styr lyset på din måte

Koble Philips Hue-lysene til bridge og oppdag 
de endeløse mulighetene det gir. Kontroller 
lysene fra smarttelefonen eller nettbrettet via 
Philips Hue-appen, eller legg til brytere inne på 
systemet for å aktivere lysene. Angi 
tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer for å få 
en fullstendig 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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Integrert LED Baseenhet, Svart, Intelligent styring med Hue bridge*
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Design og utseende
• Materiale: aluminium
• Farge: matt krom

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 19,4 cm
• Lengde: 8,4 cm
• Bredde: 7,0 cm
• Nettovekt: 0,430 kg
• Kabellengde: 0,5 m

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, Sikker ekstra lav spenning
• Antall lyskilder: 3
• Lyskilde følger med: 8 W
• Lysfarge: 2200 - 6500 BBL CCT-område
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 640 lm
• Lysarmaturen kan dimmes

• LED
• Levetid på opptil: 25 000 timer
• IP-klasse: IP65, støvtett, beskyttelse mot 

vannstråler
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 22,3 cm
• Lengde: 31 cm
• Bredde: 23,5 cm
• Vekt: 3,740 kg

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