
 

 

Philips Hue White
Piedestal de exterior Lucca

E27
Bec inclus
Antracit
Control inteligent cu Hue Bridge*
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tinde acum Hue la exterior. Piedestalul Lucca poate fi conectat la Hue Bridge existentă pentru 
eneficia de toate caracteristicile, cum ar fi sistemul de comandă de la distan?ă, func?ia geofencing 
stric?ionare geografică) ?i func?ia de programare. Hue Bridge nu este inclusă.

Control ?i confort facile
• Setează luminile să te întâmpine când ajungi acasă
• Control inteligent, atât acasă, cât ?i de la distan?ă
• Seta?i temporizatoarele pentru confortul dvs.
• Reglare fără instalare
• Controla?i lumina a?a cum dori?i

Concepută special pentru exterior
• Aluminiu de înaltă calitate ?i materiale sintetice de calitate superioară
• Rezistentă la intemperii (IP44)

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
• Necesită o consolă Philips Hue



 Te întâmpină când ajungi acasă

Bucură-te de confortul luminilor care se aprind 
automat atunci când ajungi acasă ?i se sting 
atunci când pleci. Descarcă ma?ina ?i intră în 
casă în confortul luminii potrivite. Setează 
aplica?ia Hue la modul Acasă sau Plecat pentru 
a aprinde luminile sau lasă func?ia de geoloca?ie 
să facă acest lucru pentru tine, fără a atinge 
niciun buton. E atât de simplu.

Control inteligent, atât acasă, cât ?i de la 
distan?ă

Luminează exteriorul casei tale ?i vezi ce se 
întâmplă afară. Conectând luminile de exterior 
cu Hue Bridge, le po?i controla în orice mod 
dore?ti. Po?i controla luminile de exterior cu 
ajutorul op?iunilor de control de la distan?ă din 
interior, cum ar fi aplica?ia Philips Hue, sau cu 
ajutorul vocii (Amazon Alexa, Apple HomeKit 
sau Google Assistant). Po?i configura programe 
de iluminat pentru a-?i simula prezen?a. 
Controlează luminile de exterior din confortul 
casei tale sau din oricare altă loca?ie.

Setează temporizatoare

Bucură-te de seri prelungite afară, termină 
lucrările din grădină sau doar du gunoiul afară 
după apusul soarelui. Configurează luminile 
Philips Hue să se aprindă automat prin setarea 
programelor sau folose?te rutina apus/răsărit. 
?i, bineîn?eles, în acest mod po?i ?i să opre?ti 
sau să reduci intensitatea luminilor. Nu trebuie 
să-?i mai faci griji niciodată că ai lăsat lumina 
aprinsă.

Reglare fără instalare

Experimentează diminuarea lină garantată a 
intensită?ii luminoase cu Philips Hue. Nici prea 
strălucitor. Nici prea întunecat. Exact a?a cum 
trebuie. Pentru a diminua intensitatea 
luminoasă nu ai nevoie de cabluri, de un 
electrician sau de instala?ie.

Controla?i lumina a?a cum dori?i

Conectează luminile Philips Hue la Bridge ?i 
începe să descoperi posibilită?ile nelimitate. 
Controlează luminile de pe smartphone sau 
tabletă prin aplica?ia Philips Hue sau adăugă 
întrerupătoare de interior la sistem pentru a 
modifica lumina. Programează temporizatoare, 
notificări, alarme ?i multe altele pentru a 
beneficia de experien?a completă oferită de 
Philips Hue. Philips Hue func?ionează chiar ?i cu 
Amazon Alexa, Apple Homekit ?i Google 
Assistant pentru a-?i permite să controlezi 
luminile prin intermediul vocii.

Rezistentă la intemperii (IP44)

Această instala?ie de exterior Philips Hue este 
special concepută pentru utilizare în mediile 
exterioare ?i a fost supusă unor teste riguroase 
pentru a se verifica performan?ele acesteia. 
Nivelul de protec?ie IP este descris de cele 
două cifre: prima se referă la nivelul de 
protec?ie la praf, iar a doua la nivelul de 
protec?ie la apă. Această lampă este proiectată 
cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu 
apă din orice direc?ie. Acest produs este cel 
mai utilizat ?i este ideal pentru utilizare 
generală la exterior.
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Design ?i finisaj
• Material: aluminiu
• Culoare: antracit

Dimensiunile ?i greutatea produsului
• Înăl?ime: 40 cm
• Lungime: 14,2 cm
• Lă?ime: 14,2 cm
• Greutate netă: 1,375 kg

Specifica?ii tehnice
• Alimentare de la re?ea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 

60 Hz
• Tehnologie bec: LED, 230 V
• Număr de becuri: 1
• Soclu/fasung: E27
• Putere bec inclusă: 9,5 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 9,5 W
• Culoare lumină: alb cald
• Instala?ie de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• LED încorporat: NU

• Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A+
• Instala?ia de iluminat este compatibilă cu bec(urile) 

din clasa: A++ până la E
• Durata de via?ă de până la: 25.000 ore
• Cod IP: IP44, Protec?ie împotriva obiectelor mai 

mari de 1 mm, protec?ie împotriva stropirii cu apă
• Clasa de protec?ie: II - izola?ie dublă
• Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradi?ional 

de: 60 W
• Lumină generată bec inclus: 806 lm

Dimensiunile ?i greutatea ambalajului
• Înăl?ime: 44,8 cm
• Lungime: 16,5 cm
• Lă?ime: 16,5 cm
• Greutate: 1,680 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Grădină ?i curte 

interioară
• Stil: Modern
• Tip: Piedestal/stâlp
•
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