
Jednoduše chytré
osvětlení
Osvětlete velké venkovní prostory (jako jsou ploty, stěny nebo živé

ploty) záplavou bílého a barevného světla. Lineární bodové světlo

Amarant patří do systému LowVolt a připojuje se ke zdroji napájení

Philips Hue. Tato svítidla se dají dokonce vzájemně propojit, a tím

vytvořit nepřetržitou světelnou stěnu.

Neomezené možnosti

• Vybarvěte svůj exteriér 16 miliony barev

• Speciální osvětlení pro zvláštní příležitosti

Pohodlné a snadné ovládání

• Ovládejte světla podle svých představ

Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge

• Vyžaduje Philips Hue Bridge

Navrženo speciálně pro exteriéry

• Snadná instalace a rozšíření

• Odolné proti vlivům počasí (IP65)

Navrženo speciálně pro exteriéry

• Propojení několika světel

• Záplava barevného světla

Lineární exteriérové
svítidlo Amarant

Hue White and Color
Ambiance

Integrované LED

Bílé a barevné světlo

Nízkonapěťový systém –

rozšíření

Chytré ovládání pomocí Hue

bridge*
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Přednosti
Vybarvěte svůj exteriér

S venkovním osvětlení Philips Hue
máte neomezené možnosti, jak přidat
svému exteriéru kouzlo. Hrajte si se 16
miliony barev a všemi odstíny bílého
světla a vytvořte efekt, který
požadujete. Zvýrazněte objekty,
stromy nebo cesty, nechte svůj prostor
vyniknout. Aplikace Hue umožňuje
uložit si oblíbená nastavení, která pak
následně můžete kdykoli vyvolat
pouhým klepnutím prstu.

Speciální osvětlení pro zvláštní
příležitosti

Sváteční pohodu vám rozsvítí chytré
osvětlení! Pořiďte si světla Philips Hue
a vneste do své domácnosti sváteční
atmosféru – Vánoce vám navodí zářivě
červená a zelená, jaro přivolají
nevtíravé pastelové barvy, a jestliže si
chcete vytvořit ten nejstrašidelnější
halloweenský dům široko daleko, je tu
dokonce i strašidelná nachová zář.

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.

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.

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.

Odolné proti vlivům počasí (IP65)

Toto venkovní svítidlo Philips Hue je
speciálně navrženo pro použití ve
venkovním prostředí a prošlo přísnými
testy k zajištění jeho výkonu. Stupeň
krytí IP se popisuje dvěma údaji: první
číslice označuje úroveň ochrany proti
prachu, druhá proti vodě. Toto svítidlo
je zkonstruováno se stupněm krytí
IP65: to znamená, že je chráněno před
nízkotlakým proudem vody. Jedná se o
vyšší úroveň ochrany než stupeň IP44
a běžně se používá, když jsou svítidla
blízko k zemi nebo vyžadují vyšší
ochranu v důsledku určitých
venkovních podmínek.

17466/30/P7



Propojení několika světel

Svítidlo Amarant se vyznačuje
nízkonapěťovým provedením, které mu

umožňuje se připojit k jediné napájecí
jednotce. Po nastavení můžete
k prvnímu světlu kaskádově připojovat
další lineární bodová světla.

Záplava barevného světla

Integrovaný kovový štít odráží světlo
nahoru a rovnoměrně ho rozkládá na
velkou plochu, a tím snižuje
nepříjemné oslnění. Svítidla řady
Amarant jsou ideální na rozsáhlé stěny,
ohrady nebo živé ploty.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: syntetická látka

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

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

Charakteristika světla

• Index barevného podání (CRI): 80

Různé

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• Typ: Nepřímé osvětlení

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 5,0 cm

• Délka: 79,5 cm

• Čistá hmotnost: 1,680 kg

• Šířka: 6,8 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Světelný tok při 4000 K: 1 420 lm

• Životnost až: 25 000 h

• Barva světla: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Napájení ze sítě: 24 V DC

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 20 W

• Kód IP: IP65, prachotěsné, ochrana
proti tryskající vodě

• Třída ochrany: III – bezpečné velmi
nízké napětí

• Možnost výměny světelného zdroje:
Světelný zdroj LED vyměnitelný
odborníkem

• Možnost výměny předřadníků:
Ovládací předřadník vyměnitelný
koncovým uživatelem

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 1 200 lm

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696174425

• Čistá hmotnost: 1,680 kg

• Hrubá hmotnost: 1,965 kg

• Výška: 880,000 mm

• Délka: 71,000 mm

• Šířka: 126,000 mm

• Číslo materiálu (12NC): 915005843401
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