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o snadné ovládání a pohodlí

é Hue nyní můžete rozšířit i ven. Nástěnnou lucernu Lucca lze připojit k vašemu 
vajícímu můstku Hue, čímž získáte všechny funkce, jako je ovládání světel, když nejste 
ma, geofencing a plánování. Můstek Hue není součástí balení.

Pohodlné a snadné ovládání
• Nastavte světla, aby vás uvítala doma
• Chytré ovládání doma i mimo domov
• Nastavte si časovač pro své pohodlí
• Ztlumení bez nutnosti instalace
• Ovládejte světla podle svých představ

Navrženo speciálně pro exteriéry
• Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály
• Odolné proti vlivům počasí (IP44)

Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí můstku Hue
• Vyžaduje můstek Philips Hue



 Vítejte doma

Zažijte pohodlí automatického rozsvícení 
světel při vašem příchodu a zhasnutí při 
odchodu. Při vybalování auta i vstupu do domu 
budete mít vždy to správné světlo. Jednoduše 
pro ovládání všech světel nastavte aplikaci Hue 
do režimu Domov nebo Mimo domov. Nebo ji 
nechte světla ovládat podle vaší polohy, bez 
stisknutí jediného tlačítka. Je to tak 
jednoduché.

Chytré ovládání doma i mimo domov

Osvětlete své exteriéry, abyste viděli, co se 
venku děje. Po propojení vašich venkovních 
světel s můstkem Hue je můžete ovládat 
libovolným způsobem. Svá venkovní světla 
můžete ovládat na dálku z interiéru např. 
pomocí aplikace Philips Hue nebo hlasového 
ovládání (pomocí Amazon Alexa, Apple 
HomeKit nebo Google Assistant). Můžete 
nastavit časové rozvrhy svícení, které budou 
napodobovat vaši přítomnost. Své venkovní 

osvětlení můžete ovládat z domova nebo 
odkudkoli odjinud.

Nastavování časovačů

Prodlužte si večer venku, dokončete na 
zahradě, co potřebujete, nebo prostě vyneste 
smetí za tmy. Nastavte automatické rozsvícení 
světel Philips Hue pomocí časových rozvrhů 
nebo použijte rutinu východ/západ slunce. 
Tímto způsobem lze samozřejmě světla i 
vypnout a regulovat. Již nikdy se nebudete 
muset obávat, že jste nechali rozsvíceno.

Ztlumení bez nutnosti instalace

Vyzkoušejte garantovanou jemnou regulaci 
světla se systémem Philips Hue. Ani příliš 
zářivé, ani příliš tmavé – přesně podle vašich 
představ. K regulaci nepotřebujete kabely, 
elektrikáře ani náročnou montáž.

Ovládejte světla podle svých představ

Připojte svá světla Philips Hue k můstku a 
pusťte se do nekonečného objevování nových 
možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu 
nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips 
Hue nebo doplňte do systému interiérové 
spínací prvky, které budou vaše světla ovládat. 
Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno 
díky časovačům, upozorněním, výstrahám a 
dalším funkcím. Philips Hue funguje i 
s technologiemi Amazon Alexa, Apple 
Homekit a Google Assistant, které vám 
umožní ovládat světla hlasem.

Odolné proti vlivům počasí (IP44)

Toto venkovní svítidlo Philips Hue je speciálně 
navrženo pro použití ve venkovním prostředí a 
prošlo náročnými testy pro zaručení jeho 
funkce. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: 
první označuje stupeň ochrany proti prachu a 
druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno 
s ochranou IP44: je chráněno proti vodě 
stříkající z jakéhokoli směru. Jedná se o 
výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější 
pro všeobecné venkovní použití.
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Design a provedení
• Materiál: hliník
• Barva: antracitová

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 11,5 cm
• Délka: 21,5 cm
• Šířka: 17 cm
• Čistá hmotnost: 1,065 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Technologie žárovky: LED, 230 V
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: 9,5 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 9,5 W
• Barva světla: teplé bílé
• Ztlumitelné svítidlo: Ano
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: NE

• Energetická třída světelného zdroje: A+
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A++ až E
• Životnost až: 25 000 hodin
• Kód IP: IP44, ochrana proti předmětům větším než 

1 mm, ochrana proti polití vodou
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace
• Světelný zdroj stejný jako klasická žárovka 

s výkonem: 60 W
• Světelný výstup žárovky: 806 lm

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 14 cm
• Délka: 23,5 cm
• Šířka: 19 cm
• Hmotnost: 1,275 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
• Styl: Moderní
• Typ: Nástěnné svítidlo
•
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