
PHILIPS
Hue White and color
ambiance
Daylo Hue WACA

Integreret LED
Millioner af farver
Sort
Smart styring med Hue
bridge*
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Ubegrænsede muligheder
Skab en ring af lys til dit udendørsområde med Daylo væglampen i sort.

En rund udendørslampe, der kan lyse med 16 millioner farver. Giver en

blød dæmpet lyseffekt samt et diskret baggrundslys bag lampen.

Ubegrænsede muligheder

• Mal dit udendørs område med 16 millioner farver

• Slap af med varmt til køligt hvidt lys

• Brug lyset til at skabe julestemning i dit hjem

• Kom hjem til et hus fyldt med lys

Nem styring og komfort

• Styr det på din måde

Fuld styring fra din smartenhed med Hue Bridge

• Kræver en Philips Hue Bridge



Specielt designet til dine udendørsområder

• Vandtæt (IP44)

• Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet
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Vigtigste nyheder
Mal dit udendørs område

Med Philips Hue-udendørsbelysning er
der ingen grænser for magien. Leg med
16 millioner farver og alle nuancer af
hvidt lys for at skabe den ønskede
effekt. Fremhæv genstande, træer eller
stier, så dit område skiller sig ud. Brug
Hue-appen til at gemme dine
foretrukne lysindstillinger og hent dem
ned, når du vil, med et tryk med
fingeren.

Varmt til køligt hvidt lys

Forlæng dine aftener med Philips Hue-
udendørsbelysning. Få den rigtige
stemning på terrassen, balkonen eller
verandaen, og slap af. Fra
sommersolens varme hvide lys til
vinterens iskolde dagslys: Du kan få
alle nuancer af hvidt lys, så det passer
til dit humør året rundt.

Brug lyset til at skabe julestemning i
dit hjem

Med intelligent belysning kan du altid
skabe den helt rigtige stemning. Brug
dine Philips Hue-pærer til at få dit hjem
til at afspejle den aktuelle højtid eller
årstid: mørkerødt og grønt lys til jul,
diskrete pastelfarver til foråret og et
uhyggeligt lilla skær til halloween, så
dit hus kommer til at ligne et
spøgelseshus.

Kom hjem til lys

Indstil din Philips Hue App til at
registrere, at du er lige ved at være
hjemme, så den valgte intelligente
belysning tændes automatisk, allerede
inden du stiger ud af bilen eller nærmer
dig fordøren.

Styr det på din måde

Slut Philips Hue pærerne til en Bridge
og gå på opdagelse blandt de
uendelige muligheder. Betjen
belysningen fra din smartphone eller
tablet via Philips Hue-appen, eller
monter indendørs kontakter i systemet
for at ændre belysningen. Indstil
timere, beskeder, alarmer og meget
mere for at få den fulde Philips Hue-
oplevelse. Philips Hue fungerer også
med Amazon Alexa, Apple Homekit og
Google Assistant, så du kan styre lyset
med stemmen.

Kræver en Philips Hue Bridge

Forbind dine Philips Hue lyskilder til en
Bridge og betjen din belysning fra din
smartphone eller tablet via Philips
Hue-appen. Eller betjen dine Philips
Hue lyskilder med Philips Hues
indendørs Hue Dimmer Switch, der kan
bruges til at tænde, slukke og dæmpe
lyset.
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Vandtæt (IP44)

Dette Philips Hue udendørs armatur er
specielt designet til brug i udendørs
miljøer og har gennemgået strenge

tests for at sikre god ydelse. IP-
niveauet er beskrevet med to tal. Det
første henviser til beskyttelse mod støv,
det andet mod vand. Disse lyskilder er
designet med IP44: Den er beskyttet
mod vandsprøjt fra alle retninger.
Produktet er det mest almindelige og
ideelle til generel udendørs brug.

Høj kvalitet

Produkterne er fremstillet specielt til
udendørs brug. Vi anvender materialer
af højeste kvalitet til at sikre den
bedste ydelse udendørs og bruger
materialerne smart for at optimere
radiofrekvensen.

Specifikationer
Design og finish

• Farve: Sort

• Materiale: metal, syntetisk materiale

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

• Kan dæmpes med Hue app og switch:
Ja

Diverse

• Specielt designet til: Have og
veranda, Have og veranda

• Type: Væglampe

• EyeComfort: Nej

Strømforbrug

• Energimærke: Built in LED

Produktmål og -vægt

• Højde: 7,6 cm

• Længde: 22 cm

• Nettovægt: 0,778 kg

• Bredde: 22 cm

Service

• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

• Levetid op til: 25.000 t

• Lyskilde svarende til traditionel pære
på: 80 W

• Samlet lysudbytte fra lampe: 1050 lm

• Lyskilde teknologi: LED, 24 V

• Lysfarve: 2000-6500 Hue White
Color Ambiance

• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz

• Lampen er dæmpbar: Ja

• LED: Ja

• Indbygget LED: Ja

• Energiklasse for medfølgende
lyskilde: Indbygget LED

• Antal pærer: 1

• Pære med wattforbrug medfølger: 15
W

• Maks. watttal for
udskiftningslyskilden: 15 W

• IP-kode: IP44, beskyttelse mod
genstande på over 1 mm, beskyttelse
mod vandsprøjt

• Beskyttelsesklasse: II -
dobbeltisoleret
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Emballagemål og -vægt

• SAP EAN/UPC – del: 8718696174401

• EAN/UPC – kasse: 8727900775815

• Højde: 28,4 cm

• SAP-bruttovægt EAN (del): 1,065 kg

• Vægt: 1,065 kg

• Nettovægt: 0,778 kg

• SAP-højde (del): 284,000 mm

• SAP-længde (del): 95,000 mm

• SAP-bredde (del): 268,000 mm

• Bredde: 9,5 cm

• Længde: 26,8 cm
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