
Lihtne nutikas valgustus
Kasutage oma nutikat välisvalgustussüsteemi lihtsasti selle

välistoiteallikaga, mis võimaldab teil lisada kuni 40 W ulatuses

erinevaid valgusteid. Ühendage kuni 35 meetrine kaabel mis tahes

Philipsi Hue madalpingel töötava välisvalgustiga, lisades iga

valgusti võimsuse, kuni saavutate toiteallika 40 W
maksimumvõimsuse.

Kujustatud spetsiaalselt õue jaoks

• Lihtne paigaldada ja laiendada

Õue 40 W
toiteallikas

Hue

Pikendusjuhe

Võimsust kuni 40 W

Must

8719514413979



Esiletõstetud tooted
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.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: must

• Materjal: sünteetiline

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Täielikult ilmastikukindel: Jah

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

• Tüüp: Toiteallikas

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 4,1 cm

• Pikkus: 13,2 cm

• Kaal pakendita: 0,780 kg

• Laius: 6,5 cm

• Toitejuhtme pikkus: 1,5 m

• 24 V juhtme pikkus: 0,6 m

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

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

• IP-kood: IP67, tolmukindel, kaitse
lühiajalise vettekastmise korral

• Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

• Ühildub Philips Hue hämardatavate
seadmetega: Yes

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514413979

• Kaal pakendita: 0,681 kg

• Brutokaal: 0,845 kg

• Kõrgus: 110,000 mm

• Pikkus: 209,000 mm

• Laius: 84,000 mm

• Materjali number (12NC):
929003149201

8719514413979

Väljalaske kuupäev:
2022-03-23
Versioon: 0.123

© 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


