
Rajattomat
mahdollisuudet
Tuo ulkotilaasi uutta ilmettä ulkokäyttöön tarkoitetulla Philips Hue

-valonauhalla. Joustava, ulkokäyttöön tarkoitettu LED-valonauha

sopii täydellisen epäsuoran hehkunsa ansiosta ihanteellisesti

suoraan ja epäsuoraan valaistukseen.

Rajattomat mahdollisuudet

• Sisältää virtalähteen ja pistokkeen

• Kaunista puutarhasi pihavalaistuksella

• Muodosta yhteys Hue-siltaan, niin saat käyttöösi kaikki
älyvalaistuksen ohjaustoiminnot

• Säänkestävä valonauha

• Taipuisaa valonauhaa voi muotoilla ja taivuttaa

• Täysin yhtenäinen epäsuora valaistus valonauhalla

Lightstrip-valonauha
ulkokäyttöön, 5 metriä

Hue White and Color
Ambiance

1 x 5 metrin valonauha

Valkoista ja värillistä valoa

Mukana virtalähde

Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*
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Kohokohdat
Sisältää virtalähteen ja pistokkeen

Yksikköpakkaus sisältää kaikki
aloittamiseen tarvittavat elementit:
valonauhan ja ulkokäyttöön soveltuvan
virtalähteen. Sinun tarvitsee vain
purkaa pakkaus, asentaa valaisimet
haluamaasi paikkaan ja sytyttää ne.

Kaunista puutarhasi

Valaise puutarhasi yhtä kirkkaasti ja
kauniisti kuin kotisi. Saatavana on
16 miljoonaa väriä ja 50 000 lämmintä
ja viileää valkoisen valon sävyä, joita
voit käyttää ulkona aivan kuin sisällä;
valaise kulkureitit tai asenna kaunis
kohdevalaisin suosikkipaikallesi.

Muodosta yhteys Hue-siltaan

Tämä tuote vaatii yhteyden Hue-
siltaan, jotta kaikki älyvalaistuksen
ohjaustoiminnot ja muut ominaisuudet
ovat käytettävissä. Voit ohjata
valaistusta Philips Hue app
‑sovelluksella, asettaa ajastimia, luoda
rutiineja, lisätä tai poistaa valoja ja
paljon muuta. * Hue-silta myydään
erikseen.

Säänkestävä valonauha

Ulkokäyttöön tarkoitettu valonauha
kestää kaikenlaisia sääolosuhteita
pienistä vesilätäköistä tuntikausien
rankkasateeseen.

Taipuisa valonauha

Kauttaaltaan taipuisaa ulkokäyttöön
tarkoitettua valonauhaa voit muotoilla,
taivutella ja muokata aivan miten
haluat. Valaise sillä mutkittelevan
polun reuna, kiedo se pylvään
ympärille tai kiinnitä se seinälle –
mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja
ruuveilla voit asentaa sen minne vain.

Täysin yhtenäinen epäsuora valo

Ulkokäyttöön tarkoitetussa Philips Hue
-valonauhassa on erityispinnoite, joka
hajauttaa nauhan tuottaman valkoisen
tai värillisen valon. Nauhaa ei tarvitse
piilottaa, käytätpä sitä sitten suoraan
tai epäsuoraan valaistukseen –
näkyviin jää joka tapauksessa pelkkä
valo.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: monivärinen

• Materiaali: silikoni

Ympäristöystävällisyys

• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H
<< 95 % (ei tiivistymistä)

• Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Väriä vaihtava (LED): Kyllä

• Epäsuora valo: Kyllä

• Himmennettävä: Kyllä

• Integroitu LED: Kyllä

Takuu

• 2 vuotta: Kyllä
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Lightstrip

• Värilämpötila: 2000-6500 K

• Leikattavissa oikeaan mittaan: ei

• Laajennettava: ei

• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0,5 W

• Teho: 37,5 W

Tehonkulutus

• Teho: 37,5 W

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 2 cm

• Pituus: 487 cm

• Leveys: 1,1 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia

• Käyttöikä: 25,000 h

• IP-koodi: IP67

• Turvallisuusluokka: II -
kaksoiseristetty

• Lisäominaisuudet: Diffused light
effect

Pakkauksen sisältö

• Verkkolaite: 1

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718699709853

• Nettopaino: 1,440 kg

• Bruttopaino: 1,770 kg

• Korkeus: 21,000 cm

• Pituus: 9,600 cm

• Leveys: 38,200 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929002289102
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