PHILIPS
Hue White och Color
Ambiance
Daylo Hue WACA
Integrerad LEDbelysning
Miljontals färger
Rostfritt stål
Smart styrning med Hue
Bridge*
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Oändliga möjligheter
Låt Daylo vägglampa lysa upp dina utomhusytor - en rund
utomhusarmatur i silver som erbjuder 16 miljoner färger. Skapa en mjuk,
spridd ljuseffekt kombinerat med ett subtilt ljus bakom armaturen.
Oändliga möjligheter
• Koppla av med ett varmt till kallvitt ljus
• Pynta med ljus för högtidsstunderna
• Kom hem till ett hus fyllt med ljus
Enkel styrning och trevnad
• Styr det på ditt sätt
Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan
• Kräver en Philips Hue-brygga
Specialdesignad för utomhusytor
• Vädertålig (IP44)
• Högkvalitativt rostfritt stål och överlägsna syntetmaterial
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Funktioner
Varmt till kallvitt ljus

Kom hem med ljus

Kräver en Philips Hue-brygga

Förläng dina kvällar med Philips Hueutomhusbelysning. Skapa rätt stämning
på din uteplats, balkong eller veranda
och koppla av. Från ett varmvitt ljus
som skiner som sommarsolen till ett
iskallt dagsljus som för tankarna till
vintern. Njut av alla nyanser av vitt ljus
som passar ditt humör året runt.

Ställ in Philips Hue-appen så att den
märker när du närmar dig hemmet.
Belysningen tänds automatiskt innan
du ens klivit ur bilen eller är på väg upp
mot din ytterdörr.

Genom att ansluta dina Philips Huelampor till bryggan kan du styra
belysningen från din smarttelefon eller
surfplatta via Philips Hue-appen. Du
kan också tända, släcka och dimra dina
Philips Hue-lampor med hjälp av
Philips Hue-strömbrytaren med
dimmer.

Styr det på ditt sätt

Pynta med ljus för högtidsstunderna

Festglädjen börjar här — med smart
belysning! Med Philips Hue-lampor ger
du ditt hem den rätta atmosfären för
årets alla högtider: rött och grönt för
jul, milda pasteller till våren, till och
med ett djupt glödande lila för att
skapa gatans läbbigaste spökhus till
Halloween.

Vädertålig (IP44)

Anslut dina Philips Hue-lampor till
Hue-bryggan och börja utforska de
oändliga möjligheterna. Styr
belysningen från din smartphone eller
surfplatta via Philips Hue-appen eller
lägg till inomhusströmbrytarna i
systemet för att byta ljus. Ställ in
timers, aviseringar, larm och mycket
mer och njut av den kompletta Philips
Hue-upplevelsen. Philips Hue fungerar
även med Amazon Alexa, Apple
Homekit och Google Assistant så att du
kan styra belysningen med rösten.

Den här Philips Hue-lampan är särskilt
utformad för utomhusmiljöer och har
genomgått noggranna prestandatester.
IP-klassen anges med två siffror: den
första hänvisar till skyddsnivån mot
damm, den andra till skyddsnivån mot
vatten. Den här lampan är märkt med
IP44, vilket innebär att den är skyddad
mot vattenstänk från alla håll. Den här
produkten är den vanligaste och passar
för allmänt utomhusbruk.
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Hög kvalitet

Produkterna är särskilt framtagna för
utomhusbruk. Vi använder material av
högsta kvalitet för att säkerställa bästa
möjliga prestanda utomhus som smart
användning av material för bästa
möjliga radiofrekvens.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: rostfritt stål
• Material: rostfritt stål, syntet
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Dimbar med Hue-app och
strömbrytare: Ja
Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och
uteplats
• Typ: Väggbelysning
• EyeComfort: Nej
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: Built in LED
Produktens mått och vikt
• Höjd: 7,6 cm
• Längd: 22 cm
• Nettovikt: 0,778 kg
• Bredd: 22 cm
Service
• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 25 000 h
• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 80 W
• Totalt ljusflöde för armatur: 1050 lm
• Lampteknologi: LED, 24 V
• Ljusfärg: 2 000–6 500 Hue White
Color Ambiance
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–
60 Hz
• Dimbart armatur: Ja
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Energiklass för medföljande ljuskälla:
Inbyggd LED
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: 15
W
• Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 15 W
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål
större än 1 mm, skydd mot
vattenstänk
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696174418
• EAN/UPC - Hölje: 8727900775822
• Höjd: 28,4 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 1,065 kg
• Vikt: 1,065 kg
• Nettovikt: 0,778 kg
• SAP-höjd (per del): 284,000 mm
• SAP-längd (per del): 95,000 mm
• SAP-bredd (per del): 267,000 mm
• Bredd: 9,5 cm
• Längd: 26,7 cm
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