
Lõputud võimalused
Muutke oma hooviala isikupäraseks Philips Hue õue ribavalgustiga.

Oma ideaalselt hajutatud kumaga on paindlik õue LED-ribavalgusti

suurepärane otseseks ja kaudseks valgustamiseks.

Lõputud võimalused

• Toiteallikas ja pistik on komplektis

• Muutke oma tagahoov välisvalgustusega kenamaks

• Ühendage täieliku nutika valgusjuhtimise saavutamiseks Hue sillaga

• Ilmastikukindel ribavalgus

• Lihtsalt vormitav ja painutatav ribavalgus

• Täiesti ühtlane ja hajutatud ribavalgustus

5-meetrine
õuevalgusti Lightstrip

Hue White and color
ambiance

1 × 5-meetrine ribavalgusti

Valge ja värviline valgus

Komplektis toiteallikas

Nutikas juhtimine Hue

Bridge'iga*
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Esiletõstetud tooted
Toiteallikas ja pistik on komplektis

Põhikomplektis on kõik elemendid,
mida alustamiseks vajate, st ribavalgus
ja välitingimustele sobiv toiteallikas.
Peate vaid paki avama, paigaldama,
kuhu soovite, ja valgusti sisse lülitama.

Muutke oma tagahoov kenamaks

Andke oma aiale võimalus särada
sama eredalt kui teie kodu. Rohkem kui
16 miljonit värvi ning 50 000 sooja ja
külma valge valguse tooni võimaldavad
teil kaunistada õueala samamoodi
nagu siseruume, valgustades näiteks
jalgteed või suunates kohtvalgusti
terrassil oma lemmikkohale.

Ühendage Hue sillaga

Kõikidele nutikatele juhtimistele ja
funktsioonidele ligipääsemiseks on
toode vaja ühendada Hue sillaga.
Juhtige oma valgusteid kasutades
Philips Hue rakendust, seadke
taimereid, rutiine, lisage või eemaldage
valgusteid ja muud. * Hue silda
müüakse eraldi

Ilmastikukindel ribavalgus

Väline ribavalgus talub kõiki
ilmastikuolusid alates väikestest
veelompidest kuni mitmetunnise
paduvihmani.

Painduv ribavalgus

Seda täiesti painduvat välist
ribavalgust saab vormida, painutada ja
seada heitma valgust nii nagu soovite.
Paigaldage käänuline välirada või laske
sel mööda seina või sammast loogelda.
Kaasasolevate klambrite ja kruvide abil
saate selle kõikjale paigaldada.

Täiesti ühtlane ja hajutatud valgus

Philips Hue välisel ribavalgusel on
spetsiaalne kattekiht, mis hajutab
väljastatavat valget või värvilist valgust.
Ribavalgust pole vaja peita, olenemata
sellest, kas kasutate seda otseseks või
kaudseks valgustuseks, sest näha on
ainult puhas valgus.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: mitmevärviline

• Materjal: silikoon

Keskkonnahoidlik

• Õhuniiskus töökeskkonnas: 5%
<H<95% (mittekondenseeruv)

• Töötemperatuur: –20 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Värvimuutev (LED): Jah

• Hajutatud valguse efekt: Jah

• Hämardatav: Jah

• Integreeritud LED: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Lightstrip

• Värvustemperatuur: 2000-6500 K

• Lõigatavus: Ei

• Pikendatavus: Ei

• Max ooterežiimi võimsus: 0,5 W

• Aktiivvõimsus: 37,5 W

Võimsustarve

• Aktiivvõimsus: 37,5 W

• Energiatõhususe märgis (EEL): G

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 2 cm

• Pikkus: 487 cm

• Laius: 1,1 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Tööiga: 25,000 h

• IP-kood: IP67

• Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

• Lisafunktsioonid: Diffused light effect

• Juhtimisseadmestiku asendatavus:
Juhtimisseadmestikku saab asendada
lõppkasutaja

• Valgusallika asendatavus:
Mitteasendatav LED-valgusallikas

Pakendi sisu

• Toiteadapter: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718699709853

• Kaal pakendita: 1,440 kg

• Brutokaal: 1,770 kg

• Kõrgus: 21,000 cm

• Pikkus: 9,600 cm

• Laius: 38,200 cm

• Materjali number (12NC):
929002289102
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