
Lihtne nutikas valgustus
Heitke valget ja värvilist valgust oma hoovi suurtele aladele, nagu

aiad, seinad ja hekid. Madalpinge süsteemide hulka kuuluva

lineaarse kohtvalgusti Amarant saab ühendada Philips Hue

toiteseadmega ja valgusteid saab ka üksteisega ühendada, et luua

katkematu valgussein.

Lõputud võimalused

• Värvige oma õu 16 miljoni värviga

• Eriline valgus erilisteks sündmusteks

Lihtne ja mugav juhtimine

• Juhtige nii, nagu soovite

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Vajalik on Philips Hue sild

Kujustatud spetsiaalselt õue jaoks

• Lihtne paigaldada ja laiendada

• Ilmastikukindel (IP65)

Disainitud spetsiaalselt õue jaoks

• Ühendage mitu valgustit

• Värvilise valguse laotus

Lineaarne
õuevalgusti Amarant

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.

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.

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.

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.
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Ühendage mitu valgustit

Tänu madalpinge-süsteemile on
Amaranti ühendamiseks vaja vaid ühte

toiteplokki. Kui teil on juba üks valgusti
seadistatud, saate sellele lisada teisi
lineaarseid kohtvalgusteid, luues nii
terve valgusvaniku.

Värvilise valguse laotus

Sisseehitatud metallvari suunab
valguse üles- ja väljapoole, laotades
valguse ühtlaselt suurtele pindadele ja
takistades pimestamist. Amarant on
parim teie aias kulgevatele suurtele
pikkadele seintele, aedadele või
hekkidele.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: must

• Materjal: sünteetiline

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hämardatav Hue rakenduse ja
lülitiga: Jah

Valgusti omadused

• Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Tüüp: Kaudvalgusti

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): G

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 5,0 cm

• Pikkus: 79,5 cm

• Kaal pakendita: 1,680 kg

• Laius: 6,8 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: 20 W

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

• Kaitseklass: III – turvaline, eriti madal
pinge

• Valgusvoog luumenites 2700 K juures
(valmisseadistus): 1 200 lm

• Valgusvoog luumenites 4000 K
juures: 1 420 lm

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
lõppkasutaja

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

• EAN/UPC – toode: 8718696174425

• Kaal pakendita: 1,680 kg

• Brutokaal: 1,965 kg

• Kõrgus: 880,000 mm

• Pikkus: 71,000 mm

• Laius: 126,000 mm

• Materjali number (12NC):
915005843401

17466/30/P7

Väljalaske kuupäev:
2022-03-21
Versioon: 0.461

© 2022 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et
siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis
on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei
ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või
lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti.
Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud
kaubamärgid.

www.lighting.philips.com


