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tém Hue teraz môžete rozšíriť aj do exteriéru. Nástenné svietidlo Econic možno pripojiť k vášmu 

istujúcemu zariadeniu Hue Bridge, aby ste si mohli užívať všetky funkcie, ako sú napríklad ovládanie 

tiel, keď nie ste doma, harmonogram svietenia a vytvorenie ľubovoľnej atmosféry. Zariadenie Hue 

dge nie je súčasťou balenia.

Špeciálne určené do exteriéru
• Vysoký svetelný výkon
• Vysokokvalitný hliník a tvrdené sklo
• Odolné voči poveternostným vplyvom (IP44)

Neobmedzené možnosti
• Vymaľujte si exteriér 16 miliónmi farieb
• Uvoľnite sa pomocou teplého či chladného bieleho svetla
• Špeciálne svetlo na zvláštne príležitosti

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



 Zvláštne príležitosti

Má k vám prísť na návštevu rodina alebo 
priatelia? Pripravte si pre takúto príležitosť 
ideálne vonkajšie osvetlenie. Či už pôjde o 
príjemnú večeru na balkóne, grilovanie na 
terase alebo večierok v záhrade, Philips Hue 
vám umožní každú takúto príležitosť 
ozvláštniť. Vytvárajte farebné scény alebo 
pomaly sa pohybujúce dynamické efekty a 
naplno si vychutnajte tieto vzácne chvíle.

Teplé až studené biele svetlo

Predĺžte si večery pomocou vonkajšieho 
osvetlenia Philips Hue. Vytvorte si tú správnu 
atmosféru na terase, balkóne alebo verande a 
relaxujte. Od teplého bieleho svetla letného 
slnka po ľadovo chladné denné svetlo v zime – 
môžete si vybrať akýkoľvek odtieň bieleho 
svetlo a prispôsobiť ho svojej nálade a 
ľubovoľnému ročnému obdobiu.

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.

Vymaľujte si exteriér

S vonkajším osvetlením Philips Hue máte 
neobmedzené možnosti, ako pridať svojmu 
exteriéru kúzlo. Hrajte sa so 16 miliónmi farieb 
a všetkými odtieňmi bieleho svetla a vytvorte 
efekt, po ktorom túžite. Zvýraznite predmety, 
stromy alebo cesty, nechajte svoj priestor 
vyniknúť. Aplikácia Hue umožňuje uložiť si 

obľúbené nastavenia, ktoré potom môžete 
kedykoľvek použiť jednoduchým ťuknutím 
prstom.

Vyžaduje premostenie Philips Hue

Prepojte svetlá Philips Hue pomocou 
zariadenia Bridge a ovládajte ich smartfónom 
alebo tabletom pomocou aplikácie Philips Hue. 
Prípadne ovládajte svetlá Philips Hue pomocou 
interiérového stmievacieho spínača Philips 
Hue, ktorý umožňuje jeho zapínanie, vypínanie 
a stlmenie.

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.
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Dizajn a povrchová úprava
• Materiál: kov, sklo
• Farba: čierna

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue

Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 11,5 cm
• Dĺžka: 26 cm
• Šírka: 26 cm
• Hmotnosť netto: 2,580 kg

Technické špecifikácie
• Napájanie zo siete: Rozsah 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Technológia žiarovky: LED, 24 V
• Počet žiaroviek: 1
• Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 15 W
• Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým 

výkonom: 15 W
• Farba svetla: 2 000 – 6 500 Hue White Color 

Ambiance
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 1 150 lm
• Svietidlo s možnosťou stmievania: áno

• LED: áno
• Zabudované LED: Nie
• Energetická trieda pribaleného zdroja svetla
• 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: I – s uzemnením
• Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 79 W

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
• Výška: 35,5 cm
• Dĺžka: 34,5 cm
• Šírka: 20 cm
• Hmotnosť: 3,047 kg

Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
• Štýl: Moderné
• Typ: Nástenné svietidlo
•
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