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Automatizează-ți luminile
Extindeți acum Hue la exterior. Reflectorul Welcome poate fi conectat la

consola Hue existentă pentru ca dvs. să vă bucurați de toate

caracteristicile, cum ar fi sistemul de comandă și programare, o

întâmpinare plăcută datorită luminii puternice. Consola Hue nu este

inclusă.

Control și confort facile

• Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.

• Controlați lumina așa cum doriți

• Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță

• Setează luminile să te întâmpine când ajungi acasă

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

• Necesită o consolă Philips Hue

Concepută special pentru exterior

• Rezistență la intemperii (IP44)

• Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

• Lumină puternică



Repere
Setați temporizatoare pentru confort

Bucurați-vă de seri lungi afară,
terminați lucrările din grădină sau doar
duceți gunoiul afară după apusul
soarelui. Configurați luminile Philips
Hue să se aprindă automat prin setarea
programelor sau folosiți rutina apus/
răsărit. Și, bineînțeles, în acest mod
puteți și să opriți sau să reduceți
intensitatea luminilor. Nu trebuie să vă
mai faceți griji niciodată că ați lăsat
lumina aprinsă.

Controlați lumina așa cum doriți

Conectează luminile Philips Hue la
Bridge și începe să descoperi
posibilitățile nelimitate. Controlează
luminile de pe smartphone sau tabletă
prin aplicația Philips Hue sau adăugă
întrerupătoare de interior la sistem
pentru a modifica lumina. Programează
temporizatoare, notificări, alarme și
multe altele pentru a beneficia de
experiența completă oferită de Philips
Hue. Philips Hue funcționează chiar și
cu Amazon Alexa, Apple Homekit și
Google Assistant pentru a-ți permite să
controlezi luminile prin intermediul
vocii.

Control inteligent, atât acasă, cât și de
la distanță

Luminați exteriorul casei dvs. și vedeți
ce se întâmplă afară. Conectând
luminile de exterior cu Hue Bridge, le
puteți controla în orice mod doriți.
Puteți controla luminile de exterior cu
ajutorul senzorului de exterior Philips
Hue sau al opțiunilor de control de la
distanță din interior, cum ar fi aplicația
Philips Hue ori cu ajutorul vocii
(Amazon Alexa, Apple HomeKit sau
Google Assistant). puteți configura
programe de iluminat pentru a vă
simula prezența. Controlați luminile de
exterior din confortul casei dvs. sau din
oricare altă locație.

Reglați luminile de întâmpinare

Bucurați-vă de confortul luminilor care
se aprind automat atunci când ajungeți
acasă și se sting atunci când plecați.
Descărcați mașina și intrați în casă în
confortul luminii potrivite. Utilizați
senzorul pentru exterior Philips Hue
sau setați aplicația Hue la modul Acasă
sau Plecat pentru a aprinde luminile ori
lăsați funcția de localizare geografică să
facă acest lucru pentru dvs., fără a
atinge niciun buton. E atât de simplu.

Necesită o consolă Philips Hue

Conectează-ți luminile Philips Hue la
Bridge pentru a le controla de pe
smartphone sau tabletă prin aplicația
Philips Hue. Sau controlează luminile
Philips Hue cu întrerupătorul cu
variator de interior Philips Hue pentru a
le aprinde/stinge și a le regla
intensitatea luminoasă.

Rezistență la intemperii (IP44)

Această instalație de iluminat pentru
exterior Philips Hue este special
concepută pentru utilizare în mediile
exterioare și a fost supusă unor teste
riguroase pentru a se verifica
performanțele acesteia. Nivelul de
protecție IP este descris de cele două
cifre: prima se referă la nivelul de
protecție la praf, iar a doua la nivelul de
protecție la apă. Această lampă este
proiectată cu IP44: este protejată
împotriva stropirii cu apă din orice
direcție. Acest produs este cel mai
utilizat și este ideal pentru utilizare
generală la exterior.
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Înaltă calitate

Produsele sunt fabricate special pentru
utilizare în exterior. Folosim materiale
de cea mai înaltă calitate pentru a

asigura cea mai bună performanță în
condiții de exterior, precum și utilizarea
inteligentă a materialelor pentru a
optimiza radiofrecvența.

Lumină puternică

Lampa Philips Hue include o sursă de
lumină cu LED care iluminează o mare
parte a grădinii dvs. Găsiți calea de
acces auto, aleile, ușa din față și din
spate datorită luminii strălucitoare și
confortabile, datorită alegerii lămpii
corecte. Cu această lampă Philips Hue
puternică, nu veți rata nimic din ce se
întâmplă în jurul casei dvs.

Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: negru

• Material: metal, materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Intensitate reglabilă cu aplicația și
întrerupătorul Hue: Da

Diverse

• Concepută special pentru: Grădină și
curte interioară

• Stil: Contemporan

• Tip: Piedestal/stâlp

• EyeComfort: Da

Consum de energie

• Etichetă de eficiență energetică: A

Dimensiunile și greutatea produsului

• Înălțime: 15,3 cm

• Lungime: 22 cm

• Greutate netă: 1,200 kg

• Lățime: 16 cm

Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Durată de viață de până la: 25.000
ore

• Sursă de lumină echivalentă cu un
bec tradițional de: 80 W

• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 2300 lm

• Tehnologie bec: LED, 24 V

• Culoare lumină: alb cald

• Alimentare de la rețea: Interval 220 V
- 240 V, 50 - 60 Hz

• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da

• LED: Da

• Număr de becuri: 2

• Puterea becului inclus: 15 W

• Putere maximă a becului de înlocuire:
15 W

• Cod IP: IP44, protecție împotriva
obiectelor mai mari de 1 mm, protecție
împotriva stropirii cu apă

• Clasa de protecție: I - împământat
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Dimensiunile și greutatea ambalajului

• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696170540

• EAN/UPC – Cutie: 8718696238400

• Înălțime: 21,6 cm

• Greutate netă SAP EAN (unitate):
1,450 kg

• Greutate: 1,450 kg

• Greutate netă (unitate): 1,200 kg

• Greutate SAP (unitate): 216,000 mm

• Lungime SAP (unitate): 206,000 mm

• Lățime SAP (unitate): 266,000 mm

• Lățime: 20,6 cm

• Lungime: 26,6 cm
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