
Automatizējiet
gaismekļus
Tagad Hue izstrādājumus varat izmantot arī ārā. Tuar sienas laternu

var savienot ar esošo Hue vadības paneli, lai izmantotu visas

funkcijas, piemēram, attālo vadību, neatrodoties mājā vai

ģeozonēšanu un apgaismojuma grafiku veidošanu. Hue vadības

panelis nav iekļauts.

Vienkārša vadība un komforts

• Iestatiet apgaismojumu, kas sagaidīs jūs mājās.

• Viedā kontrole mājās un prombūtnē

• Iestatiet taimerus savai ērtībai

• Aptumšošana bez uzstādīšanas

• Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

• Nepieciešams Philips Hue tilts

Konstruēts speciāli jūsu pagalmam

• Piemērots izmantošanai ārā (IP44)

• Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds un augstvērtīgi mākslīgie
materiāli

Tuar āra sienas
gaismeklis

Hue balta

Iekļauta E27 LED spuldze

Silta baltā gaisma (2700 kelvini)

Barošana no elektrotīkla

Viedā vadība ar Hue Bridge*
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Izceltie produkti
Sveiki mājās!

Izbaudiet komfortu, ko sniedz lampas,
kas automātiski ieslēdzas, sagaidot jūs
mājā, un izslēdzas, jums aizejot.
Izņemiet mantas no automobiļa un
ieejiet mājā pareizā apgaismojuma
pavadībā. Vienkārši iestatiet Hue
lietotni režīmā Mājās vai Prombūtnē, lai
ieslēgtu visu apgaismojumu, vai
iegūstiet šādu pašu rezultātu,
izmantojot ģeozonas – un tas viss, pat
nepieskaroties nevienai pogai. Tas ir
pavisam viegli!

Viedā kontrole mājās un prombūtnē

Izgaismojiet savu pagalmu un vērojiet,
kas notiek ārpusē. Savienojot āra
apgaismojumu ar Hue tiltu, varat vadīt
to, kā vien vēlaties. Izmantojot
iekštelpu tālvadības pults opcijas,
piemēram, Philips lietotni Hue vai balsi
(Amazon Alexa, Apple HomeKit vai
Google Assistant), varat vadīt āra
apgaismojumu. Varat iestatīt gaismas
programmas, kas imitē jūsu klātbūtni.
Vadiet āra apgaismojumu, neizejot no
mājas vai no citas atrašanās vietas.

Iestatiet taimerus savai ērtībai

Pavadiet vakaros vairāk laika ārā, lai
pabeigtu dārza darbus vai iznestu
atkritumus pēc saulrieta. Philips Hue
gaismekļi automātiski ieslēdzas pēc
noteikta grafika vai ikdienas saulrieta/
saullēkta cikla. Protams, šādi varat
apgaismojumu arī izslēgt vai aptumšot.
Jums nekad vairs nebūs jāraizējas par
to, vai gaismekļi ir izslēgti.

Aptumšošana bez uzstādīšanas

Philips Hue garantē apgaismojuma
spilgtuma vienmērīgu maiņu. Ne pārāk
gaišs. Ne pārāk tumšs. Tieši vēlamais.
Lai mainītu apgaismojuma spilgtumu,
nav nepieciešami vadi, elektriķis vai
montāža.

Kontrolējiet pēc saviem ieskatiem

Savienojiet Philips Hue gaismekļus ar
Bridge vadības paneli un atklājiet
bezgalīgas iespējas. Vadiet
apgaismojumu no viedtālruņa vai
planšetdatora, izmantojot Philips Hue
app lietotni, vai arī pievienojiet
iekštelpu slēdžus savai sistēmai, lai
vadītu lampas. Iestatiet taimerus,
paziņojumus, modinātājus un daudz ko
citu, lai baudītu pilnīgu Philips Hue
pieredzi. Philips Hue ir saderīgs ar
Amazon Alexa, Apple Homekit un
Google Assistant, kas nodrošina
iespēju vadīt gaismekļus ar balsi.

Nepieciešams Philips Hue tilts

Savienojiet Philips Hue gaismekļus ar
Bridge vadības paneli, lai vadītu
apgaismojumu no viedtālruņa vai
planšetdatora, izmantojot Philips Hue
app lietotni. Vai vadiet Philips Hue
gaismekļus ar Philips Hue gaismmaiņa
iekštelpu slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai
un apgaismojuma aptumšošanai.
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Piemērots izmantošanai ārā (IP44)

Šis Philips Hue āra gaismeklis ir īpaši
izstrādāts ārpustelpu videi, un tam ir
veiktas rūpīgas pārbaudes, lai
nodrošinātu veiktspēju. IP pakāpi

raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz
aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet
otrs – uz aizsardzību pret ūdeni. Šim
gaismeklim ir IP44: tas no visām pusēm
ir aizsargāts pret ūdens uzšļakstīšanos.
Tas ir populārs gaismeklis, lieliski
piemērots vispārīgam lietojumam
pagalmā.

Augsta kvalitāte

Šie ražojumi ir speciāli izgatavoti
lietošanai ārpus telpām. Mēs
izmantojam augstākās kvalitātes
materiālus, lai nodrošinātu vislabāko
veiktspēju āra apstākļos, kā arī
materiālu viedu izmantošanu, lai
optimizētu radiofrekvences.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: nerūsējošais tērauds

• Materiāls: Alumīnijs

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Aptumšojams ar Hue lietotni un
slēdzi: Jā

Apgaismojuma raksturlielumi

• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

• Radīts tieši: Dārzs un terase

• Tips: Sienas lampa

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
F

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 18,5 cm

• Garums: 17,9 cm

• Neto svars: 0,700 kg

• Platums: 15 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Iekļautās spuldzes gaismas atdeve
lūmenos: 806 lm

• Gaismas krāsa: silti balta

• Elektrotīkla strāva: Amplitūda 220 V–
240 V, 50–60 Hz

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Iebūvēta LED: Nē

• Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm,
kuru klase ir: A līdz G

• Spuldžu skaits: 1

• Stiprinājums/patrona: E27

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 9 W

• Maksimālās jaudas vatos rezerves
spuldzes: 9 W

• IP kods: IP 44, aizsardzība pret
izšļakstītu ūdeni

• Aizsardzības klase: II — dubulta
izolācija

• Nomaināms gaismas avots: Jā

• Lūmenu atdeve pie 2700K
(nestandarta iestatījums): 806 lm

• Vadības mehānismu aizvietojamība:
Speciālistam nomaināms vadības
mehānisms

• Gaismas avota aizvietojamība:
Lietotājam nomaināms LED gaismas
avots
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Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696166079

• Neto svars: 0,700 kg

• Bruto svars: 0,900 kg

• Augstums: 234,000 mm

• Garums: 165,000 mm

• Platums: 190,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
915005561501
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