
Neobmedzené
možnosti
Vdýchnite svojmu exteriéru svoj vlastný štýl svetelným pásom

Philips Hue. Flexibilný vonkajší LED svetelný pás vyžaruje

dokonale rozptýlené svetlo, preto je ideálny na priame aj nepriame

osvetlenie.

Neobmedzené možnosti

• Súčasťou dodávky je napájací zdroj a zástrčka

• Skrášlite si dvor exteriérovým osvetlením

• Pripojenie k zariadeniu Hue Bridge na úplné ovládanie inteligentného
osvetlenia

• Svetelný pás odolný voči poveternostným vplyvom

• Flexibilný svetelný pás s možnosťou tvarovania a ohýbania

• Svetelný pás s dokonale rovnomerným a rozptýleným svetlom

Svetelné pásy
Lightstrip Outdoor 2 m

Hue White and color
ambiance

1 x 2-metrový svetelný pás

Biele a farebné svetlo

Napájacia jednotka je súčasťou

balenia

Inteligentné ovládanie s Hue

Bridge*
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Hlavné prvky
Súčasťou dodávky je napájací zdroj a
zástrčka

Jednotka sa dodáva so všetkým, čo
potrebujete, vrátane svetelného pásu a
napájacieho zdroja do exteriéru. Stačí
teda všetko rozbaliť, vykonať montáž
podľa vašich predstáv a rozsvietiť.

Skrášlite si dvor

Osvetlite si záhradu rovnako jasne ako
svoju domácnosť. Viac ako 16 miliónov
farieb a 50 000 odtieňov teplého a
studeného bieleho svetla umožňujú
ozdobiť exteriér podobne ako interiér,
či už chcete osvetliť chodník alebo
namieriť bodové svietidlo na obľúbenú
časť terasy.

Pripojenie k zariadeniu Hue Bridge

Tento produkt vyžaduje pripojenie k
zariadeniu Hue Bridge na umožnenie
úplného inteligentného ovládania a
funkcií. Ovládajte svoje osvetlenie
pomocou aplikácie Philips Hue,
nastavte časovače, programy, pridajte
alebo odstráňte svetlá a viac. *Hue
Bridge sa predáva samostatne

Svetelný pás odolný voči
poveternostným vplyvom

Tento exteriérový svetelný pás zvláda
všetky poveternostné podmienky, od
malých kaluží až po niekoľkohodinový
lejak.

Flexibilný svetelný pás

Plne flexibilný exteriérový svetelný pás
môžete tvarovať, ohýbať a manipulovať
s ním tak, aby svietil podľa vašich
predstáv. Olemujte ním kľukatý
vonkajší chodník alebo z neho vytvorte
oblúky stúpajúce po stene či stĺpe.
Pomocou priložených príchytiek a
skrutiek ho môžete namontovať
kamkoľvek.

Dokonale rovnomerné a rozptýlené
svetlo

Exteriérový svetelný pás Philips Hue
má špeciálny povrch, ktorý rozptyľuje
vyžarované biele alebo farebné svetlo.
Svetelný pás netreba skrývať, či už ho
používate na priame alebo nepriame
osvetlenie – vidno len čisté svetlo.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Farba: viacfarebné

• Materiál: silikón

Environmentálne otázky

• Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 %
(bez kondenzácie)

• Prevádzková teplota: –20 °C až 45 °C

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

• Meniace sa farby (LED): áno

• Efekt rozptýleného svetla: áno

• Možnosť stmievania: áno

• Integrované LED: áno

Záruka

• 2 roky: áno
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Svetelný pás

• Teplota farieb: 2000-6500 K

• Možnosť odstrihnutia: Nie

• Možnosť predĺženia: Nie

• Max. výkon v pohotovostnom režime:
0,5 W

• Výkon vo wattoch: 19 W

Spotreba energie

• Výkon vo wattoch: 19 W

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Výška: 2 cm

• Dĺžka: 199 cm

• Šírka: 1,1 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

• Životnosť: 25.000

• Celkový svetelný tok svietidla v
lúmenoch: 800

• Kód IP: IP67

• Trieda ochrany: II – s dvojitou
izoláciou

• Doplnkové funkcie: Diffused light
effect

Obsah balenia

• Sieťový adaptér: 1

Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699709839

• Netto hmotnosť: 0,950 kg

• Brutto hmotnosť: 1,170 kg

• Výška: 21,000 cm

• Dĺžka: 9,600 cm

• Šírka: 21,000 cm

• Materiál krytu (12NC): 929002289002
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