
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Hue utendørs sokkellys

Integrert LED
Millioner farger
Svart
Intelligent styring med Hue bro*
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 kan du utvide Hue utendørs. Impress-sokkellys kan kobles til din eksisterende Hue 

idge for å nyte alle funksjonene slik som kontroll og planlegging av hjemmet når du er 
e, men er også egnet til å skape en flott atmosfære. Hue bridge ikke inkludert.

Spesialdesignet for ditt utendørsområde
• Høy lyseffekt
• Førsteklasses aluminium og herdet glass
• Værsikker (IP44)

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
• 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



 Spesielle anledninger

Får du besøk av familie eller venner? Innstill 
den utendørs belysningen slik at den passer til 
anledningen. Enten det er en koselig middag på 
balkongen, grilling på terrassen eller fest i 
bakgården, kan du gi en ekstra touch til 
anledningen med Philips Hue. Skap fargerike 
scener eller langsomme dynamiske effekter for 
å nyte disse spesielle øyeblikkene fullt ut.

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.

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.

Mal utendørs

Med Philips Hue utebelysning har magien ingen 
begrensning. 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.

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.
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Design og utseende
• Materiale: metall, glass
• Farge: svart

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

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 40 cm
• Lengde: 10 cm
• Bredde: 10 cm
• Nettovekt: 1,580 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: 8 W
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 8 W
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 1200 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: 25 000 timer
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot partikler større 

enn 1 mm, beskyttelse mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 45,6 cm
• Lengde: 15,6 cm
• Bredde: 15,6 cm
• Vekt: 1,830 kg

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