
 

 

Philips Hue White
Tuar utendørs vegglampe

Hue hvit pære inkludert
varmt hvitt lys (2700 K)
Intelligent styring med Hue 
bridge*
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 kan du utvide Hue til uteområdene. Tuar vegglanterne kan kobles til din eksisterende 
e-bro for å få funksjoner som: Styring av belysningen når du ikke er hjemme, 

ofencing og planlegging. Hue-bro er ikke inkludert.

Enkel styring og god komfort
• Konfigurer lysene til å ønske deg velkommen
• Smart styring - hjemme og på farten
• Angi de tidsinnstillingene som passer deg
• Installasjonsfri dimming
• Styr lyset på din måte

Spesialdesignet for utendørs områder
• Høykvalitet rustfritt stål og overlegent kunststoff
• Værsikker (IP44)

Full kontroll fra smartenheter med Hue-broen
• Krever en Philips Hue-bro



 Velkommen hjem

Opplev komforten av at lysene slår seg på 
automatisk når du kommer hjem og slår seg av 
når du forlater huset. Pakk ut bilen, gå inn i 
huset, alt med komforten av riktig lys. Bare sett 
Hue-appen til hjemme- eller borte-modus for å 
slå på alle lysene, eller la geolocation gjøre det 
for deg, uten å måtte røre en knapp. Det er 
enkelt og greit.

Smart styring - hjemme og på farten

Lys opp utendørs og se hva som skjer på 
utsiden. Ved å koble utendørslysene til Hue 
bridge kan du kontrollere dem slik du ønsker. 
Våre fjernkontrollalternativer for innendørs 
Philips Hue-appen eller bruk stemmen 
(Amazon Alexa, Apple HomeKit eller Google 
assistent) til å styre lysene ute. Du kan angi 
lysplaner for å etterligne din tilstedeværelse. 
Kontroller utendørsbelysningen fra komforten 
av hjemmet eller fra et annet sted.

Sett tidsstyringer for enkelhetens skyld

Nyt lengre kvelder ute, gjør ferdig 
hagearbeidet eller bare bær ut søpla etter 
solnedgang. Philips Hue-lysene aktiveres 
automatisk i forhold til tidsinnstillinger eller 
ved å følge soloppgangen og solnedgangen.

Installasjonsfri dimming

Jevn dimming med Philips Hue. Akkurat passe 
belysning som ikke er for mørk og ikke for lys. 
Det er ikke nødvendig med ledninger, 
elektriker eller installasjon.

Styr lyset på din måte

Koble Philips Hue-lysene til broen og oppdag 
alle mulighetene. Styr lysene fra Philips Hue-

appen på smarttelefonen eller nettbrettet, eller 
bruk innendørs brytere for å aktivere lysene. 
Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer 
for en komplett Philips Hue-opplevelse. Philips 
Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple 
Homekit og Google Home og lar deg 
kontrollere lysene med stemmen.

Værsikker (IP44)

Denne utendørslampen fra Philips Hue er 
spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer 
og har gjennomgått omfattende testing for å 
sikre ytelsen. IP-nivået angis av to tall – det 
første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, 
og det andre henviser til beskyttelse mot 
vannsprut. Denne lampen er utformet med 
IP44: noe som betyr at den er beskyttet mot 
vannsprut. Dette produktet er ideelt for 
utendørs almennbelysning.

Krever en Philips Hue-bro

Koble Philips Hue-lyspærene til broen for å 
styre lysene fra Philips Hue-appen på 
smarttelefonen eller nettbrettet. Du kan også 
styre Philips Hue-lyskildene med Philips Hue 
bryteren med dimming.
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Design og utseende
• Materiale: aluminium
• Farge: rustfritt stål

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 18,5 cm
• Lengde: 17,9 cm
• Bredde: 15 cm
• Nettovekt: 0,700 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
• Lyskildeteknologi: LED, 230 V
• Antall lyskilder: 1
• Armatur/sokkel: E27
• Lyskilde følger med: 9 W
• Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 9 W
• Lysfarge: Varmhvit
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• Innebygd LED-lyskilde: NO
• Energiklassen til inkludert lyskilde: A+

• Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i 
klasse: A++ til E

• Levetid på opptil: 25 000 timer
• IP-klasse: IP44, beskyttelse mot partikler større 

enn 1 mm, beskyttelse mot vannsøl
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte
• Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 60 W
• Lumeneffekt på lyskilde som følger med: 806 lm

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 23,4 cm
• Lengde: 19 cm
• Bredde: 16,5 cm
• Vekt: 0,900 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Hage og terrasse
• Stil: Moderne
• Type: Vegglampe
•
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