
Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Valaise suuret ulkotilat, kuten aidat, seinät ja pensasaidat,

valkoisella ja värillisellä valolla. LowVolt-järjestelmään kuuluva

lineaarinen Amarant-kohdevalaisin liitetään Philips Hue -

virtalähteeseen, ja valaisimet voidaan liittää myös toisiinsa, jolloin

niillä voidaan tuottaa jatkuva valoseinä.

Rajattomat mahdollisuudet

• Valaise pihapiiri yli 16 miljoonalla värillä

• Erikoisvalot erikoistilanteisiin

Helppo ohjata ja miellyttävä

• Monipuoliset säätömahdollisuudet

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

• Tarvitset Philips Hue -sillan

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön

• Helppo asentaa ja laajentaa

• Säänkestävä (IP65)

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön

• Liitä useita valaisimia

• Värikkäät valot

Amarant linear
outdoor light

Hue White and Color
Ambiance

Integroitu LED

Miljoonia värejä

LowVolt-ulkojärjestelmä

Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*
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Kohokohdat
Väriä ulkotiloihin

Philips Hue -ulkovalaistuksessa vain
mielikuvitus on rajana. Voit leikitellä 16
miljoonalla värillä ja kaikilla valkoisen
sävyillä – ja luoda niiden avulla
haluamasi vaikutelman. Voit korostaa
esineitä, puita tai polkuja niin, että
pihapiiri näyttää mahdollisimman
hyvältä. Voit tallentaa
suosikkivaloasetuksesi Hue-
sovelluksella ja käyttää niitä sitten
yhdellä napautuksella aina, kun haluat.

Erikoisvalot erikoistilanteisiin

Juhlahumu alkaa tästä –
älyvalaistuksella! Philips Hue -valoilla
voit muuntaa kotisi juhlaelämykseksi:
kirkkaita punaisia ja vihreitä joulua,
hienovaraisia pastellisävyjä kevättä tai
jopa aavemaista violettia hehkua
Halloweenia ja korttelin aavemaisinta
taloa varten.

Monipuoliset säätömahdollisuudet

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan
saat loputtomasti erilaisia
valaistusmahdollisuuksia. Ohjaa valoja
älypuhelimella tai tablet-laitteella
Philips Hue app -sovelluksen avulla tai
vaihda valoja lisäämällä järjestelmään
sisätilan kytkimiä. Ota Philips Hue -
kokemuksesta kaikki hyöty irti
käyttämällä esimerkiksi ajastimia,
ilmoituksia ja hälytyksiä. Philips Hue
toimii myös Amazon Alexan, Apple
Homekitin ja Google Assistantin
kanssa, jolloin voit säätää valojasi
pelkällä äänelläsi.

Tarvitset Philips Hue -sillan

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan
voit säätää valojasi älypuhelimella tai
tabletilla Philips Hue app -sovelluksen
avulla. Voit myös sammuttaa ja
sytyttää Philips Hue -valot, käyttää
himmennystoimintoa Philips Hue -
sisätilanhimmentimen avulla.

Helppo asentaa ja laajentaa

Valaise synkät polut, korosta
maisemointia tai luo terassille
ainutlaatuinen tunnelma. Voit tehdä
tämän kaiken itse Huen spotti- tai
pollarivalaisimilla. Tuotteet perustuvat
pienen jännitteen käyttöön, joten
niiden käyttö on turvallista ja
asentaminen helppoa. Ulkovalaistus on
nyt yksinkertaista: voit käyttää
luovuuttasi ja laajentaa mielin määrin.

Säänkestävä (IP65)

Philips Hue -ulkovalaisin on
suunniteltu käytettäväksi kosteissa
ulkotiloissa, ja sen suorituskyky on
testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso
osoittaa suojauksen kosteudelta ja
pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella
luvulla, joista ensimmäinen osoittaa
suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä.
Tämän lampun luokitus on IP65: se on
suojattu joka puolelta tulevalta
vesisuihkulta. Tämä suojaustaso on
korkeampi kuin IP44, ja sitä käytetään
usein, kun valaisin on lähellä
maanpintaa tai kun tietyssä
ulkokäytössä tarvitaan parempaa
suojausta.
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Liitä useita valaisimia

LowVolt-tekniikkaan perustuva
Amarant liitetään yhteen

virtalähteeseen. Kun olet ottanut
yhden valaisimen käyttöön, voit liittää
siihen useita lineaarisia spottivalaisimia
ja luoda valaisinketjun.

Värikkäät valot

Valon ylös- ja ulospäin ohjaava
sisäänrakennettu metallisuoja
hajauttaa valon tasaisesti suurille
pinnoille ja poistaa räikeän häikäisyn.
Amarant sopii parhaiten pihallasi
paljon tilaa vievien suurten seinien,
aitojen tai pensasaitojen
valaisemiseen.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: musta

• Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Himmennettävä Hue-sovelluksella ja
kytkimellä: Kyllä

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: puutarhoihin ja
patioille

• Tyyppi: Epäsuora valaistus

• EyeComfort: ei

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL):
Built in LED

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 5,0 cm

• Pituus: 79,5 cm

• Nettopaino: 1,680 kg

• Leveys: 6,8 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia

• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 104 W

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1400 lm

• Hehkulampputekniikka: LED, 24 V

• Valon väri: 2 000–6 500 K, valkoinen
ja värillinen Hue-tunnelmavalo

• Verkkovirta: 24 V

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: Kiinteä LED

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho:
20 W

• Vaihtolampun enimmäisteho: 20 W

• IP-koodi: IP65, pölytiivis, suojaus
vesisuihkulta

• Turvallisuusluokka: III - turvallinen,
erityisen pieni jännite

• Valonlähde vaihdettavissa: ei
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Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696174425

• Nettopaino: 1,680 kg

• Bruttopaino: 1,965 kg

• Korkeus: 880,000 mm

• Pituus: 71,000 mm

• Leveys: 126,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005843401
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