
 

 

Philips Hue White
Lucca-stolpe för 
utomhusbruk

Hue-ljuskälla med vitt sken 

medföljer

Varmvitt ljus (2 700 K)
Smart styrning med Hue-bryggan*
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utomatisera belysningen
r enkel styrning och trevnad
 kan du även använda Philips Hue utomhus. Lucca-stolpen kan anslutas till din befintliga 
e-brygga så att du får tillgång till alla funktioner såsom fjärrstyrning, geofencing och 
emaläggning. Hue-brygga ingår ej.

Enkel och bekväm styrning
• Ställ in belysningen så att den hälsar dig välkommen hem
• Smart styrning både i och utanför hemmet
• Ställ in en timer för bekvämlighetens skull
• Installationsfri dimring
• Styr det på ditt sätt

Specialdesignad för utomhusytor
• Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial
• Vädertålig (IP44)

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan
• Kräver en Philips Hue-brygga



 Välkomnar dig hem

Upplev hur smidigt det är när belysningen 
tänds automatiskt när du kommer hem och 
släcks när du går hemifrån. Packa ur bilen och 
gå in i ett redan upplyst hem. Ställ in Hue-appen 
på hemma- eller bortrestläge för att tända 
lamporna eller låt geolokaliseringstjänsten 
fjärrstyra belysningen åt dig utan att du 
behöver trycka på en enda knapp. Så enkelt är 
det.

Smart styrning både i och utanför 
hemmet

Lys upp utomhusytorna och se vad som händer 
där ute. Genom att ansluta dina 
utomhuslampor till Hue-bryggan kan du styra 
dem hur du vill. Antingen med hjälp av 
alternativen för inomhusfjärrstyrning, som 
Philips Hue-appen eller röststyrning (Amazon 
Alexa, Apple HomeKit eller Google Assistant). 
Du kan ställa in ljusscheman som gör att det 
ser ut som att du är hemma. Styr 

utomhusbelysningen bekvämt från soffan eller 
valfri plats utanför hemmet.

Ställ in en timer för bekvämlighetens 
skull

Njut av längre kvällar utomhus, avsluta 
trädgårdsarbetet senare eller gå ut med 
soporna efter solnedgången. Ställ in Philips Hue 
så att belysningen tänds automatiskt med hjälp 
av scheman eller använd soluppgångs- och 
solnedgångsprogrammet. Naturligtvis kan du 
även släcka eller dimra belysningen på samma 
sätt. Du behöver aldrig mer oroa dig för om du 
glömde släcka lamporna.

Installationsfri dimring

Med Philips Hue får du garanterat jämn 
dimring. Inte för ljust, inte för mörkt. Lagom 
helt enkelt. Du behöver varken kablar, 
elektriker eller installation för att dimra 
belysningen.

Styr det på ditt sätt

Anslut dina Philips Hue-lampor till Hue-
bryggan och börja utforska de oändliga 
möjligheterna. Styr belysningen från din 
smartphone eller surfplatta via Philips Hue-
appen eller lägg till strömbrytarna inomhus i 
systemet för att byta ljus. Ställ in timers, 
aviseringar, larm och mycket mer och njut av 
den kompletta Philips Hue-upplevelsen. Philips 
Hue fungerar även med Amazon Alexa, Apple 
Homekit och Google Assistant så att du kan 
röststyra belysningen.

Vädertålig (IP44)

Den här Philips Hue-utomhuslampan är särskilt 
utformad för utomhusmiljöer och har 
genomgått noggranna prestandatester. IP-
klassen anges med två siffror: den första 
hänvisar till skyddsnivån mot damm, den andra 
till skyddsnivån mot vatten. Den här lampan är 
märkt med IP44, vilket innebär att den är 
skyddad mot vattenstänk från alla håll. Den här 
produkten är den vanligaste och passar för 
allmänt utomhusbruk.
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Funktioner
Lucca-stolpe för utomhusbruk
Hue-ljuskälla med vitt sken medföljer Varmvitt ljus (2 700 K), Smart styrning med Hue-bryggan*
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Design och finish
• Material: aluminium
• Färg: antracit

Produktens mått och vikt
• Höjd: 77 cm
• Längd: 14,2 cm
• Bredd: 14,2 cm
• Nettovikt: 2,215 kg

Tekniska specifikationer
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Lampteknologi: LED, 230 V
• Antal lampor: 1
• Sockel: E27
• Wattstyrka på medföljande lampa: 9 W
• Maximal wattstyrka på ersättningslampa: 9 W
• Ljusfärg: varmvit
• Dimbar armatur
• LED
• Inbyggd LED: NEJ
• Energiklass för medföljande ljuskälla: A+

• Armaturen kan användas med ljuskällor i klass: 
A++ till E

• Livslängd, upp till: 25 000 timmar
• IP-kod: IP44, skydd mot föremål större än 1 mm, 

skydd mot vattenstänk
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad
• Ljuskällan motsvarar en standardglödlampas: 60 W
• Ljusflöde för medföljande ljuskälla: 806 lm

Service
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
• Höjd: 84,8 cm
• Längd: 15,5 cm
• Bredd: 15,5 cm
• Vikt: 2,658 kg

Övrigt
• Särskilt utformad för: Trädgård och uteplats
• Typ: Modern
• Typ: Piedestal/stolpe
•
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