
Jednoduše chytré
osvětlení
Pomocí venkovního prodlužovacího kabelu si můžete prodloužit

vzdálenost mezi zdrojem napájení venkovního osvětlení

Philips Hue a prvním světelným bodem (nebo mezi jednotlivými

svítidly), a to až o 35 metrů.

Navrženo speciálně pro exteriéry

• Snadná instalace a rozšíření

Venkovní prodlužovací
kabel 2,5 m

Hue

Prodlužovací kabel

Délka 2,5 m

17368/30/PN



Přednosti
Snadná instalace a rozšíření Rozjasněte tmavé cesty, osvětlete si

pozemek nebo vytvořte jedinečnou
atmosféru na terase. Můžete to udělat
sami, pomocí bodových světel nebo
světelných sloupků Hue. Výrobky jsou
napájené nízkým napětím, bezpečně
se používají a snadno se instalují.
Venkovní osvětlení bez námahy:

jednoduše tvořte a rozšiřujte, jak se
vám líbí.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: syntetická látka

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Plně odolné proti počasí: Ano

Zahradní prostor

• Zahradní prostor: Zahrada,
Předzahrádka

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• Typ: Prodlužovací kabel

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 1,3 cm

• Délka: 250 cm

• Čistá hmotnost: 0,250 kg

• Šířka: 1,3 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 25 000 h

• Napájení ze sítě: 24 V DC

• Kód IP: IP67, prachotěsné, ochrana
proti účinkům dočasného ponoření
do vody

• Třída ochrany: III – bezpečné velmi
nízké napětí

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696176641

• Čistá hmotnost: 0,253 kg

• Hrubá hmotnost: 0,286 kg

• Výška: 152,000 mm

• Délka: 46,000 mm

• Šířka: 151,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915006001601
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