
Neierobežotas iespējas
Appear sienas lampa nodrošina neuzkrītošu un tajā pašā laikā

spēcīgu gaismu 16 miljonos krāsu, novirzot gaismas starus uz augšu

un uz leju un izveidojot asu gaismas trīsstūri, kas vērsts pret jūsu

mājas priekšpuses vai aizmugures terasi.

Neierobežotas iespējas

• No silti baltas līdz vēsi baltai gaismai jūsu atpūtai

• Svētkos izrotājiet savas mājas ar gaismu

• Atgriezieties mājās ar iestatītu apgaismojumu

• Unikālas arhitekturālas apgaismojuma formas

Vienkārša vadība un komforts

• 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

Appear āra sienas
lampa

Hue balta un krāsaina
atmosfēras gaisma

Iebūvēta LED spuldze

Balta un krāsaina gaisma

Barošana no elektrotīkla

Viedā vadība ar Hue Bridge*
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Izceltie produkti
Gan silta, gan vēsa baltā gaisma

Paildziniet vakarus, izmantojot Philips
Hue āra apgaismojumu. Radiet vēlamo
noskaņu terasē, uz balkona vai verandā
un atpūtieties. No silti baltās gaismas,
kas atgādina vasaras sauli, līdz ledus
vēsai ziemas dienasgaismai: visa gada
garumā jūs varat baudīt visus baltas
gaismas toņus atbilstoši savam
noskaņojumam.

Svētkos izrotājiet savas mājas ar
gaismu

Svētku prieks sākas šeit — ar viedo
apgaismojumu! Izmantojiet Philips Hue
gaismekļus, lai pārveidotu savu māju
svētku noskaņās: spilgti sarkani un zaļi
toņi Ziemassvētkiem, neuzkrītoši
pasteļtoņi pavasarim vai baismīgi
violeti mirdzoši toņi, lai Helovīnos
radītu visspocīgāko māju kvartālā.

Atgriezieties izgaismotās mājās

Iestatiet lietotni Philips Hue app, lai tā
atpazītu, kad tuvosieties savām mājām.
Jūsu iestatītās viedās gaismas
ieslēgsies automātiski, pirms paspēsit
izkāpt no automobiļa vai uziet uz
piemājas ceļa.

Unikālas arhitekturālas apgaismojuma
formas

Izveidojiet arhitekturālu kontaktpunktu,
izmantojot ārpustelpu gaismekļus, kuri
nodrošina asu, trīsstūra formas gaismas
efektu pret jebkuru sienu vai virsmu.

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: Nerūsējošs tērauds

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Divvirzienu gaismas staru kūļi: Jā

• 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):
G

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 24 cm

• Garums: 11,7 cm

• Neto svars: 1,123 kg

• Platums: 8,4 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas

• Gaismas krāsa: 2000-6500 Hue
White Color Ambiance

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

• Aptumšojams gaismeklis: Jā

• LED: Jā

• Iebūvēta LED: Jā

• Spuldžu skaits: 2

• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 8 W

• IP kods: IP 44, aizsardzība pret
izšļakstītu ūdeni

• Aizsardzības klase: I — iezemēts

• Lūmenu atdeve pie 2700K
(nestandarta iestatījums): 710 lm

• Lūmenu atdeve pie 4000K: 1 180 lm

• Vadības mehānismu aizvietojamība:
Nemaināms vadības mehānisms

• Gaismas avota aizvietojamība:
Nemaināms LED gaismas avots

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696176207

• Neto svars: 1,123 kg

• Bruto svars: 1,288 kg

• Augstums: 295,000 mm

• Garums: 105,000 mm

• Platums: 130,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
915005976301
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