
Muutke tuled
automaatseks,
Viige Hue nüüd ka õue. Turaco postvalgusti saab ühendada juba

olemasoleva Hue sillaga, nii et kõik funktsioonid – kodune

juhtimine, geotarastamine ja ajakava seadistamine – toimivad. Hue

silda ei ole komplektis.

Lihtne ja mugav juhtimine

• Määrake tuled, mis teid koju saabudes tervitavad

• Nutikas juhtimine, kodus ja eemal

• Seadistage taimerid nii, nagu teile sobib

• Lisapaigaldiseta hämardamine

• Juhtige nii, nagu soovite

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Vajalik on Philips Hue sild

Kujustatud spetsiaalselt õue jaoks

• Ilmastikukindel (IP44)

• Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Õue-postvalgusti
Turaco

Hue White

Komplektis E27 LED-pirn

Soe valge valgus (2700 K)

Vooluvõrgu toitega

Nutikas juhtimine Hue

Bridge'iga*
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Esiletõstetud tooted
Kodune tervitus

Proovige mugavust, mille annavad teie
saabumisel automaatselt sisselülituvad
ja lahkumisel väljalülituvad valgustid.
Laadige oma autost asju välja,
sisenege majja – seda kõike sobiva
valgusti mugavuse abil. Seadistage Hue
rakendus lihtsalt režiimile Home (Kodu)
või Away (Eemal), et kõik valgustid
sisse lülitada, või laske geoasukohal
seda enda eest teha, ise nuppu
puudutamata. Täpselt nii lihtne see
ongi.

Nutikas juhtimine, kodus ja eemal

Valgustage oma õue ja vaadake, mis
väljas toimub. Kui ühendate
õuevalgustid Hue sillaga, saate seda
juhtida mis tahes viisil. Õuevalgusteid
saate juhtida toas asuva
juhtimisrakendusega, nagu Philips Hue
rakendus, või häälega (Amazon Alexa,
Apple HomeKit või Google Assistant).
Valgust saate ajakava järgi seada, et
jätta muljet oma kohalolust. Juhtige
õuevalgusteid mugavalt kodust või mis
tahes muust asukohast.

Seadistage taimerid mugavamaks
kasutamiseks

Nautige pikki õhtuid õues, lõpetage
aiatöid või viige lihtsalt prügi pärast
päikeseloojangut välja. Philips Hue
valgustid lülituvad automaatselt sisse,
kui seadistate need ajakava või siis
päikesetõusu ja -loojangu järgi.
Loomulikult saate samal moel ka
valgustid välja lülitada ja hämardada.
Te ei pea enam kunagi muretsema
selle pärast, et olete äkki tuled põlema
jätnud.

Lisapaigaldiseta hämardamine

Sujuv hämardamine on Philips Hue abil
garanteeritud. Ei ole liiga hele. Ei ole
liiga tume. Täpselt paras. Valgustuse
hämardamiseks ei ole vaja juhtmeid
vedada, elektrikut ega paigaldamist.

Juhtige nii, nagu soovite

Ühendage oma Philips Hue valgustid
sillaga ja avastage piiritud võimalused.
Juhtige valgusteid Philips Hue
rakendusega oma nutitelefonist või
tahvelarvutist või lisage süsteemile
lüliteid valgustite juhtimiseks. Seadke
taimereid, teavitusi, alarme ja muud, et
nautida täielikku Philips Hue elamust.
Philips Hue töötab isegi Amazon Alexa,
Apple Homekiti ja Google Home’iga, et
saaksite valgusteid oma häälega
juhtida.

Vajalik on Philips Hue sild

Ühendage Philips Hue valgustid sillaga,
et juhtida neid Philips Hue
rakendusega oma nutitelefonist või
tahvelarvutist. Või juhtige oma Philipsi
Hue valgusteid Philips Hue
siseruumides asuva hämarduslülitiga,
millega saab valgustit sisse ja välja
lülitada ning hämardada.
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Ilmastikukindel (IP44)

Philips Hue välisvalgusti on
spetsiaalselt loodud kasutamiseks
väliskeskkondades ja on vastupidavuse
tagamiseks läbinud põhjalikud katsed.

IP-taset kirjeldavad kaks näitajat:
esimene neist viitab kaitstusele tolmu
eest, teine vee eest. Sellel valgustil on
tase IP44, mis tähendab, et see on
kaitstud mis tahes suunast tulevate
veepritsmete eest. See on levinuim ja
ideaalseim toode üldvalgustuseks
välistingimustes.

Kvaliteetne

Tooted on valmistatud spetsiaalselt
välistingimustes kasutamiseks.
Kasutame parima kvaliteediga
materjale, et tagada välistingimustes
parim tulemus ning materjalide nutikas
kasutus, et raadiosagedust
optimeerida.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: antratsiit

• Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav: Jah

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Tüüp: Postament-/postvalgusti

• EyeComfort: Ei

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 80,2 cm

• Pikkus: 12,1 cm

• Kaal pakendita: 2,950 kg

• Laius: 12,1 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Komplektis on lamp valgusvooga:
806 lm

• Valguse värv: soe valge

• Toiteallikas: Vahemik 220–240 V,
50–60 Hz

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Ei

• Valgusti ühildub lambiga (lampidega),
mis kuulub (kuuluvad) klassi: A kuni G

• Valgusallikate arv: 1

• Ühendusdetail/kate: E27

• Komplekti kuulub elektrilamp: 9 W

• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 9 W

• IP-kood: IP44, kaitse veepritsmete
eest

• Kaitseklass: I – maandatud

• Valgusallikas vahetatav: Jah

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 806 lm

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
professionaal

• Valgusallika asendatavus: LED-
valgusallika saab asendada
lõppkasutaja
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Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696154489

• Kaal pakendita: 2,950 kg

• Brutokaal: 3,732 kg

• Kõrgus: 815,000 mm

• Pikkus: 145,000 mm

• Laius: 145,000 mm

• Materjali number (12NC):
915003761602
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