
Neomezené možnosti
Vneste do venkovních prostor světelný prstenec nástěnného

svítidla Daylo v černém provedení. Toto kulaté venkovní svítidlo

nabízí 16 milionů barev a poskytuje měkké, rozptýlené světlo

s jemným podsvícením.

Neomezené možnosti

• Vybarvěte svůj exteriér 16 miliony barev

• Odpočívejte s bílým světlem, od hřejivého po chladné

• Ozdobte svůj domov na svátky vhodným světlem

• Přicházejte do domova naplněného světlem

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

• Odolné proti vlivům počasí (IP44)

• Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Exteriérové nástěnné
svítidlo Daylo

Hue White and Color
Ambiance

Integrované LED

Bílé a barevné světlo

Napájení ze sítě

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.

Teplé až studené bílé světlo

Prodlužte si večery s venkovním
osvětlením Philips Hue. Vytvořte si tu
správnou atmosféru na terase, balkonu
nebo verandě a relaxujte. Od teplého
bílého světla letního slunce po ledově
chladné denní světlo v zimě – můžete
si vybrat jakýkoli odstín bílého světlo a
přizpůsobit světlo vaší náladě a
kterémukoli ročnímu období.

Ozdobte svůj domov na svátky
vhodným světlem

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.

Přicházejte do rozsvíceného domova

Nastavte aplikaci Philips Hue tak, aby
poznala, když se blížíte domů. Než
vystoupíte z vozu nebo vkročíte na
chodník, automaticky se rozsvítí vámi
vybraná chytrá světla.

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.
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Odolné proti vlivům počasí (IP44)

Toto venkovní svítidlo Philips Hue je
speciálně navrženo pro použití ve
venkovním prostředí a prošlo
náročnými testy pro zaručení jeho

funkce. Stupeň ochrany IP popisují dva
údaje: první označuje stupeň ochrany
proti prachu a druhý proti vodě.
Svítidlo je zkonstruováno s ochranou
IP44: je chráněno proti vodě stříkající
z jakéhokoli směru. Jedná se o
výrobek, který je nejběžnější a
nejvhodnější pro všeobecné venkovní
použití.

Vysoká kvalita

Produkty jsou vyrobeny speciálně pro
venkovní použití. Používáme materiály
nejvyšší kvality k zajištění nejlepšího
fungování ve venkovních podmínkách
a používáme je chytře, aby se
optimalizovala rádiová komunikace.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: černá

• Materiál: kov

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: Nástěnné svítidlo

Spotřeba elektrické energie

• Třída energetické účinnosti (EEL): G

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 7,6 cm

• Délka: 22 cm

• Čistá hmotnost: 0,778 kg

• Šířka: 22 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Světelný tok při 4000 K: 1 060 lm

• Životnost až: 25 000 h

• Barva světla: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V,
50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 15 W

• Maximální příkon náhradní žárovky:
15 W

• Kód IP: IP44, ochrana proti polití
vodou

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Možnost výměny světelného zdroje:
Světelný zdroj LED vyměnitelný
odborníkem

• Možnost výměny předřadníků:
Ovládací předřadník vyměnitelný
odborníkem

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 950 lm
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Design a provedení

• Barva: černá

• Speciálně navrženo pro: Zahrada a
dvůr

• EAN/UPC – výrobek: 8718696174401

• Záruka: 2 roky

• Čistá hmotnost: 0,778 kg

• Světelný tok při 4000 K: 1 060 lm

• Materiál: kov

• Hrubá hmotnost: 1,065 kg

• Index barevného podání (CRI): 80

• Typ: Nástěnné svítidlo

• Výška: 284,000 mm

• Výška: 7,6 cm

• Životnost až: 25 000 h

• Délka: 95,000 mm

• Šířka: 268,000 mm

• Délka: 22 cm

• Čistá hmotnost: 0,778 kg

• Šířka: 22 cm

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

• Barva světla: 2000–6500 Hue White
Color Ambiance

• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V,
50–60 Hz

• Ztlumitelné svítidlo: Ano

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Počet žárovek: 1

• Příkon žárovky: 15 W

• Maximální příkon náhradní žárovky:
15 W

• Kód IP: IP44, ochrana proti polití
vodou

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Možnost výměny světelného zdroje:
Světelný zdroj LED vyměnitelný
odborníkem

• Možnost výměny předřadníků:
Ovládací předřadník vyměnitelný
odborníkem

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 950 lm
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