
Conectați la priză și
iluminați exteriorul
locuinței dvs.
Extindeți configurația existentă de iluminare exterioară inteligentă

cu spoturi Philips Hue Lily folosind acest spot de prelungire. Pur și

simplu conectați spoturile inteligente de exterior Lily la orice priză

standard de perete pentru a beneficia de milioane de nuanțe de

lumină albă sau colorată în grădina dvs. Sursa de alimentare nu

este inclusă.

Posibilități nelimitate

• Dați culoare exteriorului cu 16 milioane de nuanțe

• Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece

• Lumină speciala pentru ocazii speciale

Control și confort facile

• Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.

• Reglare fără instalare

• Controlați lumina așa cum doriți

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

• Necesită o consolă Philips Hue

Spot de exterior Lily

Hue cu ambianță albă și
color

LED integrat

Lumină albă și colorată

Sistem de tensiune joasă –

extensie

Control inteligent cu Hue

Bridge*
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Concepută special pentru exterior

• Ușor de instalat și extins

• Rezistență la intemperii (IP65)

• Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară
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Repere
Dați culoare exteriorului

Cu produsele Philips Hue pentru
iluminat exterior magia nu are limită.
Puteți să vă jucați cu 16 milioane de
culori și toate nuanțele de lumină albă
pentru a crea efectul dorit. Puneți în
evidență obiecte, copaci sau alei,
pentru a crea un spațiu inedit. Folosiți
aplicația Hue pentru a salva setările de
lumină preferate. Ulterior, le puteți
reapela oricând, cu o simplă atingere.

Lumină albă caldă până la rece

Profitați mai mult de seri confortabile
cu iluminatul pentru exterior Philips
Hue. Setați ambianța potrivită în curte,
pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De
la lumina albă caldă a soarelui de vară,
la lumina rece și înghețată a iernii:
puteți să vă bucurați de orice nuanță de
lumină albă pe tot parcursul anului, în
armonie cu starea dvs. sufletească.

Lumină speciala pentru ocazii speciale

Spiritul sărbătorilor începe aici – cu
lumină inteligentă! Folosiți luminile
Philips Hue pentru a vă transforma
locuința într-o experiență festivă:
lumini roșii și verzi strălucitoare pentru
Crăciun, culori pastelate pentru
primăvară sau chiar o strălucire
misterioasă purpurie pentru a crea cea
mai bântuită casă din cartier de
Halloween.

Setați temporizatoare pentru confort

Bucurați-vă de seri lungi afară,
terminați lucrările din grădină sau doar
duceți gunoiul afară după apusul
soarelui. Configurați luminile Philips
Hue să se aprindă automat prin setarea
programelor sau folosiți rutina apus/
răsărit. Și, bineînțeles, în acest mod
puteți și să opriți sau să reduceți
intensitatea luminilor. Nu trebuie să vă
mai faceți griji niciodată că ați lăsat
lumina aprinsă.

Reglare fără instalare

Descoperiți reglarea lină garantată a
intensității cu Philips Hue. Nici prea
strălucitor. Nici prea întunecat. Exact
așa cum trebuie. Pentru a diminua
intensitatea luminoasă nu aveți nevoie
de cabluri, de un electrician sau de
instalație.

Controlați lumina așa cum doriți

Conectează luminile Philips Hue la
Bridge și începe să descoperi
posibilitățile nelimitate. Controlează
luminile de pe smartphone sau tabletă
prin aplicația Philips Hue sau adăugă
întrerupătoare de interior la sistem
pentru a modifica lumina. Programează
temporizatoare, notificări, alarme și
multe altele pentru a beneficia de
experiența completă oferită de Philips
Hue. Philips Hue funcționează chiar și
cu Amazon Alexa, Apple Homekit și
Google Assistant pentru a-ți permite să
controlezi luminile prin intermediul
vocii.
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Necesită o consolă Philips Hue

Conectează-ți luminile Philips Hue la
Bridge pentru a le controla de pe
smartphone sau tabletă prin aplicația
Philips Hue. Sau controlează luminile
Philips Hue cu întrerupătorul cu
variator de interior Philips Hue pentru a
le aprinde/stinge și a le regla
intensitatea luminoasă.

Ușor de instalat și extins

Luminați aleile întunecate, creați
puncte de atracție în amenajarea
exteriorului sau creați o ambianță unică
pe terasă. O puteți face singur, folosind
spoturile sau bornele luminoase Hue.
Produsele sunt bazate pe joasă
tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor
de instalat. Gata cu complexitatea
iluminatului exterior: creați și extindeți
așa cum doriți.

Rezistență la intemperii (IP65)

Această instalație de iluminat pentru
exterior Philips Hue este special
concepută pentru utilizare în mediile
exterioare și a fost supusă unor teste
riguroase pentru a se verifica
performanțele acesteia. Nivelul de
protecție IP este descris de cele două
cifre: prima se referă la nivelul de
protecție la praf, iar a doua la nivelul de
protecție la apă. Această lampă este
proiectată cu IP65: aceasta înseamnă
că este protejată jeturilor de apă de
joasă presiune. Este un nivel de
protecție mai înalt decât IP44 și este
utilizat în mod obișnuit atunci când
corpurile de iluminat sunt aproape de
sol sau necesită protecție mai înaltă ca
urmare a anumitor condiții meteo.

Înaltă calitate

Produsele sunt fabricate special pentru
utilizare în exterior. Folosim materiale
de cea mai înaltă calitate pentru a
asigura cea mai bună performanță în
condiții de exterior, precum și utilizarea
inteligentă a materialelor pentru a
optimiza radiofrecvența.

Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: negru

• Material: aluminiu

Diverse

• Concepută special pentru: Grădină și
curte interioară

• Stil: Funcțional

• Tip: Piedestal/stâlp

• EyeComfort: Nu

Consum de energie

• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
Built in LED

Dimensiunile și greutatea produsului

• Lungime cablu: 0,5 m

• Înălțime: 19,4 cm

• Lungime: 8,4 cm

• Greutate netă: 0,430 kg

• Lățime: 7,0 cm
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Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Durată de viață de până la: 25.000
ore

• Sursă de lumină echivalentă cu un
bec tradițional de: 49 W

• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 600 lm

• Tehnologie bec: 24 V

• Culoare lumină: Ambianță albă și
color Hue 2000-6500

• Alimentare de la rețea: 24 V

• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da

• LED: Da

• LED încorporat: Da

• Clasa energetică a sursei de lumină
incluse: LED încorporat

• Număr de becuri: 1

• Puterea becului inclus: 8 W

• Cod IP: IP65

• Clasa de protecție: III – tensiune
foarte joasă sigură

• Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718696167977

• Greutate netă: 0,430 kg

• Greutate brută: 1,060 kg

• Înălțime: 223,000 mm

• Lungime: 130,000 mm

• Lățime: 155,000 mm

• Număr material (12NC):
915005629801
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