Philips Hue White and
color ambiance
Impress udendørs
søjlelampe

Integreret LED
Millioner af farver
Sort
Smart styring med Hue-broen*

Ubegrænsede muligheder
til ekstraordinære oplevelser
Nu kan du udvide dit Hue-system til udendørs anvendelse. Impress-søjlelampen kan tilsluttes din
eksisterende Hue-bro, så du får glæde af alle funktionerne, f.eks. betjening, når du er væk fra hjemmet,
og planlægning, men den er også fantastisk til at skabe stemning. Philips Hue-bro medfølger ikke.
Specielt designet til dine udendørs områder
• Højt lysudbytte
• Aluminium og hærdet glas i høj kvalitet
• Vandtæt (IP44)

17432/30/P7

Ubegrænsede muligheder
• Mal dit udendørs område med 16 millioner farver
• Slap af med varmt til køligt hvidt lys
• Speciel belysning til særlige lejligheder
Nem styring og komfort
• Smart styring, hjemme og udefra
• Indstil dine lyskilder til at tændes, når du kommer hjem
• Indstil timere efter eget ønske
• Styr det på din måde
Fuld styring fra din smartenhed med Hue-broen
• Kræver en Philips Hue-bro
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Vigtigste nyheder
Særlige lejligheder

Styr det på din måde

dine foretrukne lyssætninger og hent dem ned,
når du vil, med et tryk med fingeren.
Kræver en Philips Hue-bro

Kommer familien eller vennerne på besøg?
Indstil dit udendørs lys, så det passer til
anledningen. Uanset om det er en hyggelig
middag på balkonen, en grillaften på terrassen
eller en havefest, kan du tilføje et strejf af magi
til enhver sammenkomst med Philips Hue. Skab
farverige scener eller langsomme dynamiske
effekter for at nyde disse særlige øjeblikke til
fulde.

Tilslut Philips Hue-pærerne til broen og gå på
opdagelse blandt de uendelige muligheder.
Betjen belysningen fra din smartphone eller
tablet via Philips Hue-appen, eller monter
indendørs kontakter i systemet for at ændre
belysningen. Indstil timere, beskeder, alarmer
og meget mere for at få den fulde Philips Hueoplevelse. Philips Hue fungerer også med
Amazon Alexa, Apple Homekit og Google
Assistant, så du kan styre lyset med stemmen.

Varmt til køligt hvidt lys

Forbind dine Philips Hue-lyskilder til broen og
betjen din belysning fra din smartphone eller
tablet via Philips Hue-appen. Eller betjen dine
Philips Hue-lyskilder med Philips Hues
indendørs lysdæmperkontakt, der kan bruges
til at tænde, slukke og dæmpe lyset.
Indstil timere efter ønske

Mal dit udendørs område

Forlæng dine aftener med Philips Hue
udendørs belysning. Få den rigtige stemning på
terrassen, balkonen eller verandaen, og slap af.
Fra sommersolens varme hvide lys til vinterens
iskolde dagslys: Du kan få alle nuancer af hvidt
lys, så det passer til dit humør året rundt.

Med Philips Hue udendørs belysning er der
ingen grænser for magien. Leg med 16
millioner farver og alle nuancer af hvidt lys for
at skabe den ønskede effekt. Fremhæv
genstande, træer eller stier, så dit område
skiller sig ud. Brug Hue-appen til at gemme

Nyd at kunne være længere ude om aftenen,
gøre havearbejdet færdigt eller bare gå ud med
skraldet efter solnedgang. Indstil din Philips
Hue-belysning til at tænde automatisk ved
hjælp af tidsplaner eller solnedgangs- og
solopgangstider. Og du kan selvfølgelig også
slukke eller dæmpe belysningen på denne
måde. Du behøver aldrig mere at tænke på, om
du har slukket lyset.
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Specifikationer
Design og finish

• Materiale: metal, glas
• Farve: sort

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Kan dæmpes med Hue-app og kontakt

Produktmål og -vægt
•
•
•
•

Service

Højde: 77 cm
Længde: 10 cm
Bredde: 10 cm
Nettovægt: 2,255 kg

• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt

Tekniske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

• Energiklasse for medfølgende lyskilde: A
• Armatur er kompatibelt med pære(r) i klasse: A+
til E
• Levetid på op til: 25.000 timer
• IP-kode: IP44, beskyttelse mod genstande på over
1 mm, beskyttelse mod vandsprøjt
• Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret

Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz
Antal lyskilder: 1
Lyskilde med wattforbrug medfølger: 8 W
Maks. watttal for udskiftningslyskilden: 8 W
Samlet lysudbytte fra armatur: 1.200 lm
Armatur er dæmpbart
LED
Indbygget LED: NEJ

•
•
•
•

Højde: 82,5 cm
Længde: 15,6 cm
Bredde: 15,6 cm
Vægt: 2,630 kg

Diverse

• Specielt designet til: Have og veranda
• Styling: Moderne
• Type: Stander-/søjlelampe
•
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