
Jednoduše chytré
osvětlení
Přizpůsobit si venkovní chytré osvětlení je hračka. Díky T spojce

získáte při spojování venkovních nízkonapěťových světel větší

flexibilitu. Můžete tak mít mezi světly víc místa, případně prodloužit

instalaci po celém dvoře.

Navrženo speciálně pro exteriéry

• Snadná instalace a rozšíření

T-spojka pro systém
LowVolt

Hue

T-spojka

Kompatibilní se systémem

LowVolt

Určeno k venkovnímu použití

(IP67)
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Přednosti
Snadná instalace a rozšíření Rozjasněte tmavé cesty, osvětlete si

pozemek nebo vytvořte jedinečnou
atmosféru na terase. Systém LowVolt
má široké spektrum uplatnění. Tyto
výrobky je možné zapojit do libovolné
venkovní zásuvky. Bezpečně se
používají a snadno instalují. Systém
venkovního chytrého osvětlení Philips

Hue LowVolt se postará, aby bylo
přidání venkovního osvětlení hračka. 

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: Příslušenství

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 1,9 cm

• Délka: 8,5 cm

• Šířka: 4,7 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: 8718696176658

• Čistá hmotnost: 0,046 kg

• Hrubá hmotnost: 0,086 kg

• Výška: 45,000 mm

• Délka: 72,000 mm

• Šířka: 112,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915006001801
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