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tinde?i acum Hue la exterior. Lampa de perete Impress poate fi conectată la consola Hue 
istentă pentru ca dvs. să beneficia?i de toate caracteristicile, cum ar fi sistemul de comandă ?i 
gramare de la distan?ă, dar ?i pentru a crea o ambian?ă deosebită. Consola Hue nu este inclusă.

Concepută special pentru exterior
• Lumină intensă
• Aluminiu de înaltă calitate ?i sticlă călită
• Rezistentă la intemperii (IP44)

Posibilită?i nelimitate
• Da?i culoare exteriorului cu 16 milioane de nuan?e
• Relaxa?i-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
• Lumină speciala pentru ocazii speciale

Control ?i confort facile
• Control inteligent, atât acasă, cât ?i de la distan?ă
• Setează luminile să te întâmpine când ajungi acasă
• Seta?i temporizatoarele pentru confortul dvs.
• Controla?i lumina a?a cum dori?i

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
• Necesită o consolă Philips Hue



 Ocazii speciale

Vă vizitează familia sau prietenii? Seta?i luminile 
exterioare pe măsura ocaziei. Indiferent că 
este vorba de o cină intimă pe balcon, un grătar 
pe terasă sau o petrecere în curte, cu Philips 
Hue pute?i adăuga un strop de magie fiecărui 
eveniment. Crea?i scene colorate sau efecte 
dinamice cu încetinitorul, pentru a vă bucura la 
maxim de aceste momente.

Lumină albă caldă până la rece

Profita?i mai mult de seri confortabile cu 
iluminatul pentru exterior Philips Hue. Seta?i 
ambian?a potrivită în curte, pe balcon sau 
terasă ?i relaxa?i-vă. De la lumina albă caldă a 
soarelui de vară, la lumina rece ?i înghe?ată a 
iernii: pute?i să vă bucura?i de orice nuan?ă de 
lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie 
cu starea dvs. sufletească.

Controla?i lumina a?a cum dori?i

Conectează luminile Philips Hue la Bridge ?i 
începe să descoperi posibilită?ile nelimitate. 
Controlează luminile de pe smartphone sau 
tabletă prin aplica?ia Philips Hue sau adăugă 
întrerupătoare de interior la sistem pentru a 
modifica lumina. Programează temporizatoare, 
notificări, alarme ?i multe altele pentru a 
beneficia de experien?a completă oferită de 
Philips Hue. Philips Hue func?ionează chiar ?i cu 
Amazon Alexa, Apple Homekit ?i Google 
Assistant pentru a-?i permite să controlezi 
luminile prin intermediul vocii.

Da?i culoare exteriorului

Cu produsele Philips Hue pentru iluminat 
exterior magia nu are limită. Pute?i să vă juca?i 
cu 16 milioane de culori ?i toate nuan?ele de 
lumină albă pentru a crea efectul dorit. Pune?i 
în eviden?ă obiecte, copaci sau alei, pentru a 
crea un spa?iu inedit. Folosi?i aplica?ia Hue 

pentru a salva setările de iluminat preferate. 
Ulterior, le pute?i reselecta oricând, cu o 
simplă atingere.

Necesită o consolă Philips Hue

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

Seta?i temporizatoare pentru confort

Bucură-te de seri prelungite afară, termină 
lucrările din grădină sau doar du gunoiul afară 
după apusul soarelui. Configurează luminile 
Philips Hue să se aprindă automat prin setarea 
programelor sau folose?te rutina apus/răsărit. 
?i, bineîn?eles, în acest mod po?i ?i să opre?ti 
sau să reduci intensitatea luminilor. Nu trebuie 
să-?i mai faci griji niciodată că ai lăsat lumina 
aprinsă.
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Design ?i finisaj
• Material: metalic, sticlă
• Culoare: negru

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Intensitate reglabilă cu aplica?ia ?i întrerupătorul 

Hue

Dimensiunile ?i greutatea produsului
• Înăl?ime: 24 cm
• Lungime: 19 cm
• Lă?ime: 11,7 cm
• Greutate netă: 1,825 kg

Specifica?ii tehnice
• Alimentare de la re?ea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 

60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Puterea becului inclus: 8 W
• Putere maximă a becului de înlocuire: 8 W
• Flux luminos total al instala?iei de iluminat: 1200 lm
• Instala?ie de iluminat cu intensitate variabilă
• LED

• LED încorporat
• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: LED 

încorporat + bec din clasa A
• Instala?ia de iluminat este compatibilă cu bec(urile) 

din clasa: A+ până la E
• Durată de via?ă de până la: 25.000 ore
• Cod IP: IP44, Protec?ie împotriva obiectelor mai 

mari de 1 mm, protec?ie împotriva stropirii cu apă
• Clasa de protec?ie: II - izola?ie dublă

Service
• Garan?ie: 2 ani

Dimensiunile ?i greutatea ambalajului
• Înăl?ime: 29,5 cm
• Lungime: 23,6 cm
• Lă?ime: 16,6 cm
• Greutate: 2,070 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină ?i curte 

interioară
• Stil: Contemporan
• Tip: Lampă de perete
•
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