
Automatizujte svá světla
Své Hue nyní můžete rozšířit i ven. Nástěnné svítidlo Fuzo lze

připojit ke stávajícímu můstku Hue a vy tak budete moci využívat

veškeré funkce, jako je plánování a ovládání světel mimo domov.

Svítidlo je vysoce výkonné a dokáže vás doma opravdu uvítat.

Balení neobsahuje můstek Philips Hue.

Pohodlné a snadné ovládání

• Nastavte si časovač pro své pohodlí

• Ovládejte světla podle svých představ

• Chytré ovládání doma i mimo domov

• Nastavte světla tak, aby vás uvítala doma

Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge

• Vyžaduje Philips Hue Bridge

Navrženo speciálně pro exteriéry

• Odolné proti vlivům počasí (IP44)

• Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

• Vysoký světelný výkon

Exteriérové nástěnné
svítidlo Fuzo

Hue White

Integrované LED

Teplé bílé světlo (2700 K)

Napájení ze sítě

Chytré ovládání pomocí Hue

bridge*
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Přednosti
Nastavte si časovače pro pohodlí

Prodlužte si večery venku, dokončete
na zahradě vše co potřebujete, nebo
jen vyneste smetí za tmy. Nastavte
automatické rozsvícení světel Philips
Hue pomocí časových rozvrhů nebo
díky rutině východ/západ slunce. Tímto
způsobem lze samozřejmě světla
i vypnout a regulovat. Už nikdy si
nebudete muset dělat hlavu s tím, jestli
jste nenechali rozsvíceno.

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.

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.
Venkovní světla můžete ovládat
pomocí venkovního senzoru Philips
Hue nebo na dálku z interiéru např.
pomocí aplikace Philips Hue App 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.

Nastavte světla tak, aby vás uvítala

Zažijte pohodlí automatického
rozsvícení světel při vašem příchodu
a zhasnutí při odchodu. Ať už vykládáte
auto nebo kráčíte ke dveřím domu,
vždy vás bude doprovázet vhodné
světlo. Pro ovládání všech světel
můžete použít venkovní senzor Philips
Hue nebo nastavit aplikaci Hue do
režimu Domov nebo Mimo domov.
Nebo ji nechte, ať světla ovládá podle
vaší polohy, bez stisknutí jediného
tlačítka. Tak jednoduché to je.

Vyžaduje Philips Hue Bridge

Propojte svá světla se systémem
Philips Hue Bridge, abyste je mohli
ovládat pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu prostřednictvím aplikace
Philips Hue. Nebo ovládejte světla
Philips Hue interiérovým stmívačem
Hue, který umožňuje zapínání, vypínání
a regulaci.

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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Vysoká kvalita Produkty jsou vyrobeny speciálně pro
venkovní použití. Používáme materiály
nejvyšší kvality k zajištění nejlepšího
fungování ve venkovních podmínkách
a používáme je chytře, aby se
optimalizovala rádiová komunikace.

Vysoký světelný výkon
Toto svítidlo systému Philips Hue je
dostatečně výkonné pro příjemné
osvětlení celé zahrady. Můžete jím
osvětlit i vchody nebo je použít
k obohacení světelné atmosféry
prostoru. Světelnou scénu můžete
přizpůsobit konkrétní situaci a
pozvednout tak vzhled exteriéru na
vyšší úroveň.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Možnost ztlumení pomocí vypínače
Hue Switch a aplikace Hue: Ano

• Střední díl: Ano

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• Styl: Nadčasový

• Typ: Nástěnné svítidlo

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 22,1 cm

• Délka: 16,6 cm

• Čistá hmotnost: 0,950 kg

• Šířka: 7,5 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 20 000 h

• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 80 W

• Technologie žárovky: 24 V
• Barva světla: teplá bílá

• Napájení ze sítě: 50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Energetická třída světelného zdroje:
Zabudovaný LED zdroj

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 9.1

• Maximální příkon náhradní žárovky:
9.1 W

• Kód IP: IP44

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 1 160 lm

• Možnost výměny předřadníků: Non-
Replaceable control gear

• Možnost výměny světelného zdroje:
Non-Replaceable LED light source

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8719514382824

• Čistá hmotnost: 0,947 kg

• Hrubá hmotnost: 1,123 kg

• Výška: 270,000 mm

• Délka: 120,000 mm

• Šířka: 210,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005733102
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