
Rajattomat
mahdollisuudet
Appear-seinävalaisin tarjoaa hienovaraista, mutta tehokasta valoa

16 miljoonalla värillä suuntaamalla valokeilansa sekä ylös- että

alaspäin. Näin se tuottaa terävän ja suunnatun valotriangelin etu-

tai takakuistisi seinälle.

Rajattomat mahdollisuudet

• Rentoudu viileän valkoisessa valossa

• Luo juhlatunnelma valoilla

• Valaistu koti toivottaa sinut tervetulleeksi

• Rakennusten yksilölliset valotehosteet

Helppo ohjata ja miellyttävä

• Monipuoliset säätömahdollisuudet

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

• Tarvitset Philips Hue -sillan

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön

• Säänkestävä (IP44)

• Laadukasta terästä ja huippuluokan synteettisiä materiaaleja

Appear-seinävalaisin
ulkokäyttöön

Hue White and Color
Ambiance

Integroitu LED

Valkoista valoa ja värivaloa

Verkkovirtakäyttöinen

Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*
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Kohokohdat
Lämpimästä viileään säädettävä
valkoinen valo

Philips Hue -ulkovalaistus pidentää
iltojasi. Voit luoda terassille tai
parvekkeelle sopivan rentouttavan
tunnelman. Voit käyttää niin kesäisen
auringon mieleen tuovaa lämmintä
valkoista valoa tai talvista
lumipeitteestä muistuttavaa viileää
valkoista valoa: voit luoda mielialaasi
vastaavan tunnelman valkoisen valon
sävyillä vuodenajasta riippumatta.

Luo juhlatunnelma valoilla

Juhlahumu alkaa tästä –
älyvalaistuksella! Philips Hue -valoilla
voit muuntaa kotisi juhlaelämykseksi:
kirkkaita punaisia ja vihreitä joulua,
hienovaraisia pastellisävyjä kevättä tai
jopa aavemaista violettia hehkua
Halloweenia ja korttelin aavemaisinta
taloa varten.

Valo toivottaa sinut tervetulleeksi

Määritä Philips Hue app ‑sovellus
huomaamaan sinut, kun lähestyt
kotiasi. Näin valitsemasi älyvalot
syttyvät automaattisesti jo ennen, kuin
astut ulos autostasi tai kävelet kohti
kotipihaasi.

Rakennusten yksilölliset
valotehosteet
Luo ulkovaloilla rakennuksen seiniin
tyylikkäitä tarkkarajaisia valokuvioita.
Kiilamaiset valoalueet tuovat esiin
pintojen struktuurin ja arkkitehtoniset
yksityiskohdat.

Monipuoliset säätömahdollisuudet

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan
saat loputtomasti erilaisia
valaistusmahdollisuuksia. Ohjaa valoja
älypuhelimella tai tablet-laitteella
Philips Hue app -sovelluksen avulla tai
vaihda valoja lisäämällä järjestelmään
sisätilan kytkimiä. Ota Philips Hue -
kokemuksesta kaikki hyöty irti
käyttämällä esimerkiksi ajastimia,
ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips Hue
toimii myös Amazon Alexan, Apple
Homekitin ja Google Assistantin
kanssa, jolloin voit säätää valojasi
pelkällä äänelläsi.

Tarvitset Philips Hue -sillan

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan
voit säätää valojasi älypuhelimella tai
tabletilla Philips Hue app -sovelluksen
avulla. Voit myös sammuttaa ja
sytyttää Philips Hue -valot, käyttää
himmennystoimintoa Philips Hue -
sisätilanhimmentimen avulla.

Säänkestävä (IP44)

Philips Hue -ulkovalaisin on
suunniteltu käytettäväksi kosteissa
ulkotiloissa ja sen suorituskyky on
testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso
osoittaa suojauksen kosteudelta ja
pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella
luvulla, joista ensimmäinen osoittaa
suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä.
Tämän lampun luokitus on IP44: se on
roiskevesisuojattu ja soveltuu
erinomaisesti ulkokäyttöön.
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Laadukas Tuotteet on erityisesti tehty
ulkokäyttöön. Käytämme
korkealaatuisia materiaaleja
varmistamaan parasta mahdollista
toimintaa ulkotiloissa ja käytämme
materiaaleja älykkäästi radiotaajuuden
optimoimiseksi.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: rosteri

• Materiaali: ruostumatonta terästä

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Himmennettävä Hue-sovelluksella ja
kytkimellä: Kyllä

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja
patioille

• Tyyppi: Seinävalaisin

• EyeComfort: ei

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL):
Built in LED

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 24 cm

• Pituus: 11,7 cm

• Nettopaino: 1,123 kg

• Leveys: 8,4 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia

• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 49 W

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1200 lm

• Hehkulampputekniikka: LED, 24 V

• Valon väri: 2 000–6 500 K, valkoinen
ja värillinen Hue-tunnelmavalo

• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: Kiinteä LED

• Lamppujen lukumäärä: 2

• Mukana toimitettavan lampun teho: 8
W

• Vaihtolampun enimmäisteho: 8 W

• IP-koodi: IP44, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 1 mm, suojaus
roiskevedeltä

• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu

• Valonlähde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696176207

• Nettopaino: 1,123 kg

• Bruttopaino: 1,288 kg

• Korkeus: 295,000 mm

• Pituus: 105,000 mm

• Leveys: 130,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005976301
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