
Neierobežotas iespējas
Personalizējiet āra vidi ar āra gaismas virteni Philips Hue. Elastīgā

LED virtene ar lielisku kliedētu mirdzumu ir lieliski piemērota tiešam

un izkliedētam apgaismojumam.

Neierobežotas iespējas

• Barošanas avots un spraudnis iekļauts komplektā

• Izdaiļojiet savu pagalmu ar āra apgaismojumu

• Savienojums ar Hue tiltu pilnai viedā apgaismojuma vadībai

• Gaismas virtene izmantošanai ārā

• Elastīga gaismas virtene dažādām formām un izliekumiem

• Perfekti vienāda, izkliedēta gaismas virtene

2 metru āra gaismas
lente

Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma

1x2 metru gaismas lente

Balta un krāsaina gaisma

Barošanas avota bloks iekļauts

Viedā vadība ar Hue Bridge*
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Izceltie produkti
Barošanas avots un spraudnis iekļauts
komplektā

Šīs ierīces iepakojumā ir iekļauti visi
izmantošanai nepieciešamie elementi,
tostarp gaismas virtene un barošanas
avots āra apstākļiem. Tādējādi jums
izstrādājums ir tikai jāizsaiņo, jāuzstāda
vajadzīgajā vietā un jāieslēdz.

Izdaiļojiet savu pagalmu

Dodiet iespēju dārzam spīdēt tikpat
gaiši kā jūsu māja. Vairāk ka 16 miljoni
krāsu un 50 000 silti un vēsi baltas
krāsas toņu ļaus jums izdekorēt ārpusi
tāpat kā iekšpusi, neatkarīgi no tā, vai
jūs apgaismojat celiņu vai arī ar
starmeti izgaismojat iemīļotāko
iekšpagalma vietu.

Savienojums ar Hue tiltu

Šim produktam ir nepieciešams
savienojums ar Hue tiltu, lai atklātu
visas viedās vadības iespējas. Vadiet
savus gaismekļus, izmantojot Philips
Hue lietotni, iestatiet taimerus, režīmus,
pievienojiet vai atvienojiet gaismekļus
utt. * Hue tilts jāiegādājas atsevišķi

Gaismas virtene izmantošanai ārā

Āra gaismas virtene var izturēt visus
laika apstākļus no nelielas ūdens
peļķes līdz spēcīgām lietusgāzēm, kas
ilgst stundām.

Elastīga gaismas virtene

Pilnība elastīgā āra gaismas virtene ļauj
sevi veidot, locīt un manipulēt, lai
gaisma spīdētu tā, kā vēlaties. Izklājiet
līkumotu āra celiņu vai uzvijiet to uz
sienas vai ap kolonnu; ar iekļautajām
spailēm un skrūvēm varat uzstādīt to
jebkur.

Perfekti vienāda un izkliedēta

Philips Hue āra gaismas virteni raksturo
speciāls pārklājums, kas izkliedē
izstaroto balto vai krāsaino gaismu.
Nav nepieciešams noslēpt gaismas
virteni, neatkarīgi no tā, vai lietojat to
tiešam vai izkliedētam apgaismojumam
— viss, ko redzat ir tīra gaisma.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: daudzkrāsu

• Materiāls: silikona

Vide

• Mitrums: 5 % <H<95 % (bez
kondensācijas)

• Temperatūra: no –20 °C līdz 45 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Krāsu maiņa (gaismas diodes): Jā

• Izkliedēts gaismas efekts: Jā

• Darbojas ar reostatu: Jā

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

• Iebūvēta gaismas diode: Jā
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Garantija

• 2 gadi: Jā

Gaismas virtene

• Krāsu temperatūra: 2000-6500 K

• Saīsināms: Nē

• Pagarināms: Nē

• Maks. gaidstāves jauda: 0,5 W

• Jauda: 19 W

Enerģijas patēriņš

• Jauda: 19 W

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
G

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 2 cm

• Garums: 199 cm

• Platums: 1,1 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks: 25.000

• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 800

• IP kods: IP67

• Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija

• Papildu funkcijas: Diffused light effect

• Vadības mehānismu aizvietojamība:
Lietotājam nomaināms vadības
mehānisms

• Gaismas avota aizvietojamība:
Nemaināms LED gaismas avots

Komplektā ietilpst

• Strāvas adapteris: 1

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8718699709839

• Neto svars: 0,950 kg

• Bruto svars: 1,170 kg

• Augstums: 21,000 cm

• Garums: 9,600 cm

• Platums: 21,000 cm

• Materiāla numurs (12NC):
929002289002
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