
 

 

Philips Hue White
Vonkajšie nástenné 
svietidlo Tuar

Biela žiarovka Hue súčasťou 

balenia

Teplé biele svetlo (2700 K)
Inteligentné ovládanie – Hue 
Bridge*
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 jednoduché ovládanie a pohodlie

stém Hue teraz môžete rozšíriť aj do exteriéru. Nástenné svietidlo Tuar možno pripojiť k vášmu 
istujúcemu zariadeniu Hue Bridge, aby ste získali všetky funkcie, ako je ovládanie svetiel, keď nie 
 doma, geofencing a harmonogram svietenia. Zariadenie Hue Bridge nie je súčasťou balenia.

Jednoduché ovládanie a pohodlie
• Nastavte svoje osvetlenia, aby vás doma privítali
• Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo domova
• Nastavte si časovače pre ešte vyššie pohodlie
• Stmievanie bez potreby inštalácie
• Majte veci pod kontrolou

Špeciálne určené do exteriéru
• Vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ a špičkové syntetické materiály
• Odolné voči poveternostným vplyvom (IP44)

Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue
• Vyžaduje premostenie Philips Hue



 Vitajte doma

Vychutnajte si pohodlie automatického 
rozsvietenia svetiel pri vašom príchode a 
zhasnutie pri odchode. Pri vybaľovaní vecí z 
auta či vstupe do domu budete mať vždy to 
správne svetlo. Jednoducho na ovládanie 
všetkých svetiel nastavte aplikáciu Hue do 
režimu Domov alebo Mimo domova, prípadne 
ju nechajte ovládať svetlo na základe vašej 
polohy. Nemusíte pritom stlačiť žiadne 
tlačidlo. Je to také jednoduché.

Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo 
domova

Osvetlite exteriér, aby ste videli, čo sa vonku 
deje. Po prepojení vonkajších svetiel pomocou 
zariadenia Hue Bridge ich môžete ovládať 
ľubovoľným spôsobom. Použite interiérové 
spínače Philips Hue alebo aplikáciu Philips Hue 
vo svojom zariadení. Vonkajšie svietidlá 
môžete dokonca ovládať hlasom (pomocou 
systémov Amazon Alexa, Apple HomeKit 
alebo Google Assistant). Nastavte 
harmonogramy osvetlenia, vďaka ktorým sa 

bude zdať, že ste doma. Svoje vonkajšie 
osvetlenie môžete ovládať z domu alebo z 
ľubovoľného iného miesta.

Nastavte časovače pre ešte väčšie 
pohodlie

Vychutnajte si vonku dlhšie večery, dokončite 
prácu na záhrade alebo jednoducho po 
zotmení vyneste smeti. Nastavte automatické 
rozsvietenie svetiel Philips Hue pomocou 
harmonogramov alebo použite pravidelné 
spínanie pri východe/západe slnka. Týmto 
spôsobom samozrejme možno svetlá aj vypnúť 
a stlmiť. Už nikdy sa nebudete musieť obávať, 
že ste nechali rozsvietené.

Stmievanie bez potreby inštalácie

Zažite zaručene plynulé stlmenie so 
systémom Philips Hue. Nie príliš svetlé. Nie 
príliš tmavé. Tak akurát. Na stmievanie svetiel 
nepotrebujete žiadne káble, elektrikára ani 
inštaláciu.

Majte veci pod kontrolou

Pripojte svetlá Philips Hue k zariadeniu Bridge 
a začnite objavovať nekonečné možnosti. 
Pomocou aplikácie Philips Hue ovládajte svetlá 
cez smartfón alebo tablet, prípadne pridajte 
k svojmu systému interiérové spínače na 
zmenu osvetlenia. Nastavte časovače, 
upozornenia, budíky a ďalšie funkcie, aby ste si 
mohli naplno vychutnať možnosti, ktoré 
ponúkajú svetlá Philips Hue. Systém Philips 
Hue podporuje používanie asistenta Amazon 
Alexa, Apple Homekit a Google Assistant 
a umožňuje ovládať svetlá pomocou hlasu.

Odolné voči poveternostným vplyvom 
(IP44)

Toto vonkajšie svietidlo Philips Hue je 
navrhnuté špeciálne na použitie vo vonkajšom 
prostredí a bolo podrobené náročným testom, 
aby sa zaistila jeho výkonnosť. Úroveň ochrany 
je vyjadrená dvomi číslami: prvé označuje 
úroveň ochrany proti prachu a druhé ochranu 
proti vode. Toto svietidlo nesie označenie 
IP44: je odolné voči striekajúcej vode vo 
všetkých smeroch. Tento produkt je 
najbežnejší a najvhodnejší na všeobecné 
využitie v exteriéri.
1740447P0

Hlavné prvky
Vonkajšie nástenné svietidlo Tuar
Biela žiarovka Hue súčasťou balenia Teplé biele svetlo (2700 K), Inteligentné ovládanie – Hue Bridge*
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Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: hliník
• Farba: antikorová

Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 18,5 cm
• Dĺžka: 17,9 cm
• Šírka: 15 cm
• Hmotnosť netto: 0,700 kg

Technické špecifikácie
• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, 230 V
• Počet žiaroviek: 1
• Objímka/pätica: E27
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 9,5 W
• Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým 

výkonom: 9,5 W
• Farba svetla: teplá biela
• Svietidlo s možnosťou stmievania: áno
• LED: áno
• Zabudované LED: Nie
• Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: A+

• Svietidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami) 
triedy: A++ až E

• Životnosť až: 25 000 hod.
• Kód IP: IP44, ochrana proti predmetom väčším než 

1 mm, ochrana proti vyšplechnutej vode
• Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 60 W
• Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 806 lm

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
• Výška: 23,4 cm
• Dĺžka: 19 cm
• Šírka: 16,5 cm
• Hmotnosť: 0,900 kg

Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
• Štýl: Moderné
• Typ: Nástenné svietidlo
•
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Technické údaje
Vonkajšie nástenné svietidlo Tuar
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