
Jednoduché
inteligentné osvetlenie
Osvetlite veľké vonkajšie priestory (ako sú ploty, steny alebo živé

ploty) záplavou bieleho a farebného svetla. Lineárne bodové

svetlo Amarant patrí do systému LowVolt a pripája sa k zdroju

napájania Philips Hue. Tieto svietidlá možno navyše vzájomne

prepojiť, a tak vytvoriť nepretržitú svetelnú stenu.

Neobmedzené možnosti

• Vymaľujte si exteriér 16 miliónmi farieb

• Špeciálne svetlo na zvláštne príležitosti

Jednoduché ovládanie a pohodlie

• Majte veci pod kontrolou

Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue

• Vyžaduje premostenie Philips Hue

Špeciálne určené do exteriéru

• Jednoduchá montáž a rozšírenie

• Odolné voči poveternostným vplyvom (IP65)

Špeciálne určené do exteriéru

• Pripojenie viacerých svetiel

• Záplava farebného svetla

Lineárne vonkajšie
svietidlo Amarant

Hue White and color
ambiance

Integrované LED

Milióny farieb

Nízkonapäťový exteriérový

systém

Inteligentné ovládanie – Hue

Bridge*
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Hlavné prvky
Vymaľujte si exteriér

S vonkajším osvetlením Philips Hue
máte neobmedzené možnosti, ako
pridať svojmu exteriéru kúzlo. Hrajte sa
so 16 miliónmi farieb a všetkými
odtieňmi bieleho svetla a vytvorte
efekt, po ktorom túžite. Zvýraznite
predmety, stromy alebo cesty,
nechajte svoj priestor vyniknúť.
Aplikácia Hue umožňuje uložiť si
obľúbené nastavenia, ktoré potom
môžete kedykoľvek použiť
jednoduchým ťuknutím prstom.

Špeciálne svetlo na zvláštne
príležitosti

Tu sa začína sviatočná nálada – vďaka
inteligentnému osvetleniu! Pomocou
svetiel Philips Hue navoďte vo svojej
domácnosti slávnostnú atmosféru: na
Vianoce použite žiarivé červené a
zelené svetlá a na jar jemné pastelové
farby. Môžete dokonca vytvoriť
tajomnú fialovú žiaru, ktorá cez
Halloween premení váš dom na ten
najstrašidelnejší.

Majte veci pod kontrolou

Pripojte svetlá Philips Hue k zariadeniu
Bridge a začnite objavovať nekonečné
možnosti. Pomocou aplikácie Philips
Hue ovládajte svetlá cez smartfón
alebo tablet, prípadne pridajte
k svojmu systému interiérové spínače
na zmenu osvetlenia. Nastavte
časovače, upozornenia, budíky a ďalšie
funkcie, aby ste si mohli naplno
vychutnať možnosti, ktoré ponúkajú
svetlá Philips Hue. Systém Philips Hue
podporuje používanie asistenta
Amazon Alexa, Apple Homekit
a Google Assistant a umožňuje ovládať
svetlá pomocou hlasu.

Vyžaduje premostenie Philips Hue

Prepojte svetlá Philips Hue pomocou
zariadenia Bridge a ovládajte ich
smartfónom alebo tabletom
prostredníctvom aplikácie Philips Hue.
Prípadne ovládajte svetlá Philips Hue
pomocou interiérového stmievacieho
spínača Philips Hue, ktorý umožňuje
ich zapínanie, vypínanie a stmievanie.

Jednoduchá montáž a rozšírenie

Rozjasnite tmavé cesty, osvetlite si
pozemok alebo vytvorte jedinečnú
atmosféru na terase. Môžete to urobiť
sami, pomocou bodových svetiel alebo
svetelných stĺpikov Hue. Výrobky sa
napájajú nízkym napätím, bezpečne sa
používajú a ľahko sa inštalujú.
Vonkajšie osvetlenie bez námahy:
jednoducho vytvárajte a rozširujte,
podľa svojich predstáv.

Odolné voči poveternostným vplyvom
(IP65)

Toto vonkajšie svietidlo Philips Hue je
špeciálne navrhnuté pre použitie vo
vonkajšom prostredí a prešlo prísnymi
testami na zabezpečenie výkonu.
Stupeň krytia IP vyjadrujú dva údaje:
prvá číslica označuje úroveň ochrany
proti prachu, druhá proti vode. Toto
svietidlo je skonštruované so stupňom
krytia IP65: to znamená, že je chránené
pred nízkotlakovým prúdom vody. Ide
o vyššiu úroveň ochrany v porovnaní
so stupňom IP44 a bežne sa používa,
keď sú svietidlá blízko pri zemi alebo
vyžadujú vyššiu ochranu v dôsledku
určitých vonkajších podmienok.
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Pripojenie viacerých svetiel

Svietidlo Amarant sa vyznačuje
nízkonapäťovým prevedením, ktoré

umožňuje pripojenie k jedinej
napájacej jednotke. Po nastavení
môžete k prvému svetlu kaskádovo
pripájať ďalšie lineárne bodové svetlá.

Záplava farebného svetla

Integrovaný kovový štít odráža svetlo
nahor a rovnomerne ho rozkladá na
veľkú plochu, a tým znižuje nepríjemné
oslnenie. Svietidlá radu Amarant sú
ideálne na veľké steny, ohrady alebo
živé ploty.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Farba: čierna

• Materiál: syntetický materiál

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

• Stmievateľné pomocou aplikácie
a spínača Hue: áno

Rozličné

• Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a
terasa

• Typ: Nepriame svetlo

• EyeComfort: Nie

Spotreba energie

• Označenie energetickej účinnosti
(EEL): Built in LED

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Výška: 5,0 cm

• Dĺžka: 79,5 cm

• Netto hmotnosť: 1,680 kg

• Šírka: 6,8 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

• Životnosť až: 25 000 h

• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej
žiarovke: 104 W

• Celkový svetelný tok svietidla v
lúmenoch: 1400 lm

• Technológia žiarovky: LED, 24 V
• Farba svetla: 2 000 – 6 500 Hue

White Color Ambiance

• Napájanie zo siete: 24 V
• Svietidlo s možnosťou stmievania:

áno

• LED: áno

• Zabudované LED: áno

• Energetická trieda pribaleného zdroja
svetla: Zabudované LED

• Počet žiaroviek: 1

• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 20 W

• Náhradná žiarovka s maximálnym
wattovým výkonom: 20 W

• Kód IP: IP65, prachotesné, ochrana
proti striekajúcej vode

• Trieda ochrany: III – bezpečné, veľmi
nízke napätie

• Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718696174425

• Netto hmotnosť: 1,680 kg

• Brutto hmotnosť: 1,965 kg

• Výška: 880,000 mm

• Dĺžka: 71,000 mm

• Šírka: 126,000 mm

• Materiál krytu (12NC): 915005843401
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