
 

 

Philips Hue White
Fuzo utendørs vegglampe

Integrert LED
Varmt hvitt lys (2700 K)
Svart
Intelligent styring med Hue bro*
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 kan du utvide Hue utendørs. Fuzo-vegglampen kan kobles til din eksisterende Hue 

idge for å nyte alle funksjonene slik som kontroll og planlegging av hjemmet når du er 
e. Den ønsker deg velkommen i stil med høy lysproduksjon. Hue bridge ikke inkludert.

Spesialdesignet for ditt utendørsområde
• Høy lyseffekt
• Aluminium av høy kvalitet og det beste kunststoff
• Værsikker (IP44)

Enkel styring og god komfort
• Smart styring - hjemme og på farten
• La belysningen ønske deg velkommen hjem
• Angi de tidsinnstillingene som passer deg
• Styr lyset på din måte

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



 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 Philips Hue-appen på 
smarttelefonen eller nettbrettet. Du kan også 

styre Philips Hue-lyskildene med Philips Hue 
bryteren med dimming.

Sett tidsstyringer for enkelhetens skyld

Nyt lengre kvelder ute, gjør ferdig 
hagearbeidet eller bare bær ut søpla etter 
solnedgang. Philips Hue-lysene aktiveres 
automatisk i forhold til tidsinnstillinger eller 
ved å følge soloppgangen og solnedgangen.

Værsikker (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 generell belysning.

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.

Høy lyseffekt

Denne Philips Hue-lampen gir deg nok 
lysproduksjon til å lyse opp hagen din 
komfortabelt. Bruk dette Philips Hue-lampen 
for å hjelpe deg med å lyse opp inngangene 
dine, skape mer atmosfære og ta 
utendørsområdet ditt til neste nivå ved å sette 
atmosfæren du ønsker.
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Høydepunkter
Fuzo utendørs vegglampe
Integrert LED Varmt hvitt lys (2700 K), Svart, Intelligent styring med Hue bro*



Utgivelsesdato  
2018-12-18

Versjon: 2.0.1

12 NC: 9150 057 33101
EAN: 87 18696 17063 2

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
Design og utseende
• Materiale: metall, syntetiske materialer
• Farge: svart

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Kan dimmes med Hue-app og -bryter

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 22,1 cm
• Lengde: 16,6 cm
• Bredde: 7,5 cm
• Nettovekt: 0,950 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, 24 V
• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: 15 W
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 15 W
• Lysfarge: Varmhvit
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 1150 lm
• Dimmbar lysarmatur
• LED
• Innebygd LED-lyskilde

• Energiklassen til inkludert lyskilde: innebygd LED + 
lyspære i klasse A

• Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i 
klasse: A+ til E

• Levetid på opptil: 20 000 timer
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot partikler større 

enn 1 mm, beskyttelse mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 80 W

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 27 cm
• Lengde: 21 cm
• Bredde: 12 cm
• Vekt: 1,123 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Hage og terrasse
• Stil: Moderne
• Type: Vegglampe
•
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Fuzo utendørs vegglampe
Integrert LED Varmt hvitt lys (2700 K), Svart, Intelligent styring med Hue bro*
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