Impress
buitenwandlamp
Hue White and Color
Ambiance
Geïntegreerde LED-lamp
Wit en gekleurd licht
Werkt op netspanning
Slimme bediening met Hue
Bridge*
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Onbegrensde
mogelijkheden
Breid je Hue systeem nu uit naar buiten. De Impress muurlamp kan
met je bestaande Hue bridge worden verbonden voor toegang tot
alle functies, zoals bediening op afstand (niet thuis) en planning,
maar zorgt ook voor sfeer rondom je huis. Hue bridge niet
meegeleverd.
Onbegrensde mogelijkheden
• Schilder je buitenruimte met 16 miljoen kleuren
• Ontspannen met warm‑ tot koelwit licht
• Speciaal licht voor speciale gelegenheden
Eenvoudige bediening en comfort
• Stel handige timers in
• Bedien het op jouw manier
• Slimme bediening, thuis en als je weg bent
• Stel je lampen in om je thuis te verwelkomen
Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue Bridge
• Philips Hue Bridge vereist
Speciaal ontworpen voor buiten
• Weerbestendig (IP44)
• Hoogwaardig aluminium en gehard glas
• Hoge lichtopbrengst
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Kenmerken
Schilder je buitenruimte

Met Philips Hue buitenverlichting
bestaan er geen grenzen aan de magie
die je kunt toevoegen. Speel met 16
miljoen kleuren en alle tinten wit licht
om het gewenste effect te creëren.
Accentueer objecten, bomen of paden
om je ruimte te laten opvallen. Gebruik
de Hue App om je favoriete
lichtinstellingen op te slaan en naar
believen weer op te roepen met een
druk op de knop.

Speciaal licht voor speciale
gelegenheden

Met slimme verlichting heb je het juiste
licht voor elke gelegenheid. Gebruik je
Philips Hue lampen om je huis sfeervol
te verlichten: heldere rood- en
groentinten voor Kerstmis, subiele
pastels voor de lente of zelfs een
griezelige paarse gloed om met
Halloween het meest spookachtige
huis van de straat te creëren.
Stel handige timers in

Warm tot koelwit licht

Bedien het op jouw manier

Verbind je Philips Hue lampen met de
Bridge en ontdek de eindeloze
mogelijkheden. Bedien de lampen
vanaf je smartphone of tablet via de
Philips Hue app of voeg
binnenschakelaars toe aan het
systeem om de verlichting aan te
passen. Voor een complete beleving
van Philips Hue kun je timers,
waarschuwingen, alarmen en nog veel
meer instellen. Philips Hue werkt ook
met Amazon Alexa, Apple HomeKit en
Google Assistent, zodat je de lampen
met je stem kunt bedienen.
Slimme bediening, thuis en als je weg
bent

Verleng je avonden met Philips Hue
buitenverlichting. Schep de juiste
ambiance op je terras, balkon of
veranda en ontspan. Van het
warmwitte licht van een zomerse zon
tot het ijskoele daglicht van de winter:
je kunt het hele jaar door genieten van
elke tint van wit licht, passend bij je
stemming.

Geniet van langere avonden buiten,
maak nog een laatste klusje af in de
tuin of zet gewoon het afval buiten na
zonsondergang. Je Philips Hue lampen
kunnen automatisch inschakelen bij
zonsopkomst en zonsondergang of
volgens een ingesteld tijdschema. Zo
kun je je verlichting natuurlijk ook
uitschakelen of dimmen. Je hoeft je
dus nooit meer af te vragen of er nog
ergens licht brandt.

Verlicht je buitenomgeving en houd
alles in de gaten. Door je
buitenverlichting aan de Hue Bridge te
koppelen, kun je deze eenvoudig
bedienen met de Philips Hue
buitensensor of onze opties voor
bediening op afstand in huis, zoals de
Philips Hue app of spraakcommando's
(Amazon Alexa, Apple HomeKit of
Google Assistent). Je kunt
lichtschema's instellen die je normale
aanwezigheid nabootsen. Bedien je
buitenverlichting vanuit je luie stoel of
een andere locatie.
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Stel je lampen in voor een aangename
thuiskomst

Weerbestendig (IP44)

Hoge lichtopbrengst

Laat alle lampen automatisch aangaan
wanneer je thuiskomt, of uitgaan
wanneer je vertrekt. Ervaar het gemak
van de juiste verlichting, of je nu je
spullen uit de auto haalt of je huis
binnengaat. Gebruik de Philips Hue
buitensensor of stel de Hue app in op
de Home or Away-modus om al je
lampen tegelijk in te schakelen, of laat
de geolocatiefunctie dat voor je doen
met één druk op de knop. Zo
eenvoudig is het.

Deze Philips Hue buitenarmatuur is
speciaal ontworpen voor gebruik in
buitenomgevingen en is uitvoerig
getest. Het IP-niveau wordt
aangegeven met twee cijfers: het
eerste cijfer geeft het
beschermingsniveau tegen stof aan en
het tweede cijfer geeft de
vochtbestendigheid aan. Deze lamp is
met IP44 ontworpen: hij is
spatwaterdicht vanuit alle richtingen.
Hierdoor is hij ideaal voor algemeen
gebruik buitenshuis.

Deze krachtige Philips Hue lamp is
bijzonder geschikt als tuinverlichting.
Gebruik deze Philips Hue lamp om de
toegangen tot je huis te verlichten,
meer sfeer te creëren en je
buitenruimte net iets extra's te geven
met de juiste scene voor elk moment.

Philips Hue Bridge vereist

hoogwaardig aluminium en glas

Verbind je Philips Hue lampen met de
Hue Bridge en bedien ze via de Philips
Hue app op je smartphone of tablet. Je
kunt je Philips Hue lampen ook in- en
uitschakelen of dimmen met de Philips
Hue dimmer switch.

Deze producten worden speciaal
gemaakt voor buiten. We gebruiken
hoogwaardig aluminium en gehard glas
voor de allerbeste prestaties in
buitenomgevingen. Daarbij houden we
ook rekening met slim materiaalgebruik
voor optimale radiofrequentie.

Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: zwart
• Materiaal: glas
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja

Lichtkenmerken
• Kleurweergave-index (CRI): 80
Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras
• Type: Wandlamp
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Opgenomen vermogen
• Energie-efficiëntielabel (EEL): G
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 24 cm
• Lengte: 12 cm
• Nettogewicht: 1,655 kg
• Breedte: 14,1 cm

Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718696170489
• Nettogewicht: 1,655 kg
• Brutogewicht: 1,860 kg
• Hoogte: 295,000 mm
• Lengte: 166,000 mm
• Breedte: 186,000 mm
• Materiaalnummer (12NC):
915005730601

Service
• Garantie: 2 jaar
Technische specificaties
• Lichtsterkte in lumen bij 4000 K: 1.180
lm
• Levensduur tot: 25.000 hr
• Lichtkleur: 2000-6500 K, Hue White
and Color Ambiance
• Netspanning: Bereik 220-240 V,
50-60 Hz
• Dimbare lamp: Ja
• LED: Ja
• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
• Aantal lampen: 2
• Wattage meegeleverde lamp: 8 W
• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 8 W
• IP-classificatie: IP44, beschermd
tegen waterspetters
• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd
• Vervangbaarheid van lichtbron: Door
een professional vervangbare LEDlichtbron
• Vervangbaarheid van
voorschakelapparatuur: Door een
eindgebruiker vervangbare
voorschakelapparatuur
• Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
(standaardinstelling): 710 lm
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