
Lülitage vooluvõrku ja
valgustage oma õueala
Lülitage vaid vooluvõrku ja nautige 16 miljonit olemasolevat värvi,

et täiustada oma aia ilu või kasutada seda praktilisemalt teeraja

valgustamiseks. Calla lisakomplektis on üks valgusti ja seda saab

kasutada madalpingevõrgu pikendamiseks.

Lõputud võimalused

• Värvige oma õu 16 miljoni värviga

• Lõdvestuge sooja või külma valge valgusega

• Eriline valgus erilisteks sündmusteks

Lihtne ja mugav juhtimine

• 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

• Lihtne paigaldada ja laiendada

• Ilmastikukindel (IP65)

• Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Õue-postamentvalgusti
Calla

Hue White and color
ambiance

Integreeritud LED

Valge ja värviline valgus

Madalpingesüsteem – pikendus

Nutikas juhtimine Hue

Bridge'iga*
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Esiletõstetud tooted
Tehke oma õu värviliseks

Philips Hue välisvalgustusega ei ole
maagial piiranguid. Mängige 16 miljoni
värvi ja kõikide valge varjunditega, et
luua enda soovitud efekt. Tooge esile
esemeid, puid või teeradu, et ruum
välja paistaks. Kasutage Hue
rakendust, et salvestada oma valguse
lemmikseadistused ja taastage need
soovitud ajal kõigest ühe
sõrmeliigutusega.

Valge valgus soojast külmani

Tehke oma õhtud pikemaks Philips
Hue välisvalgustusega. Seadistage õige
meeleolu oma terrassil, rõdul või
verandal, ja lõdvestuge.
Suvepäikeselisest soojast valgest
valgusest kuni talve meenutava
jääkülma päevavalguseni – saate
nautida valge valguse kõiki varjundeid,
nii et need sobivad teie meeleoluga
kogu aasta.

Eriline valgus erilisteks sündmusteks

Pühademeeleolu algab siit – nutika
valgusega! Kasutage Philips Hue
valgusteid, et anda oma kodule
pühadehõng: erepunane ja -roheline
valgus jõuludeks, õrnad pastelsed
toonid kevadeks või koguni
kõhedusttekitav lillakas kuma, et luua
Halloweeniks elamukvartali kõige
jubedam kummitusmaja.

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.
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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.

Lihtne paigaldada ja laiendada

Pange pimedad rajad särama, tooge
maastikul välja elemente või looge
terrassil ainulaadne meeleolu. Saate
seda ise teha, kasutades Hue
kohtvalgusteid või piirdetulpasid.
Tooted kasutavad madalpinget, neid
on ohutu käsitseda ja lihtne
paigaldada. Õue valgustamine ei ole
enam keeruline: minge looge ja
laiendage nii, nagu soovite.

Ilmastikukindel (IP65)

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. Selle valgustil on
tase IP65: see tähendab, et see on
kaitstud madala survega veepritsmete
eest. See on tugevama kaitsega kui
IP44 ja seda kasutatakse tavaliselt siis,
kui valgustid on maapinna lähedal või
vajavad teatud välitingimuste tõttu
tugevamat kaitset.

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: must

• Materjal: alumiinium

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Tüüp: Postament-/postvalgusti

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): G
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Toote mõõtmed ja kaal

• Juhtme pikkus: 0,5 m

• Kõrgus: 25,2 cm

• Pikkus: 10,4 cm

• Kaal pakendita: 0,735 kg

• Laius: 10,4 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Valguse värv: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

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

• Hämardatav valgusti: Jah

• LED: Jah

• Sisseehitatud LED: Jah

• Valgusallikate arv: 1

• Komplekti kuulub elektrilamp: 8 W

• IP-kood: IP65, tolmukindel, kaitse
veejoa eest

• Kaitseklass: III – turvaline, eriti madal
pinge

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 350 lm

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 590 lm

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
lõppkasutaja

• Valgusallika asendatavus:
Mitteasendatav LED-valgusallikas

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718696167991

• Kaal pakendita: 0,735 kg

• Brutokaal: 1,450 kg

• Kõrgus: 298,000 mm

• Pikkus: 145,000 mm

• Laius: 170,000 mm

• Materjali number (12NC):
915005630301
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