
 

 

Philips Hue White
Tuar-buitenlantaarn

Inclusief Hue White-lamp
Warmwit licht (2700 K)
Slimme bediening met Hue 
bridge*
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utomatiseer je lampen
or eenvoudige bediening en comfort
id je Hue-systeem nu uit naar buiten. De Lucca lantaarn kan rechtstreeks worden gekoppeld 
 je bestaande Hue bridge, voor toegang tot alle functies – van bediening als je niet thuis bent 
 geofencing-technologie en planning. De Hue bridge wordt niet meegeleverd.

Eenvoudige bediening en comfort
• Stel je lampen in om je thuis te verwelkomen
• Slimme bediening, thuis en als je weg bent
• Stel handige timers in
• Dimmen zonder installatie
• Bedien het op jouw manier

Speciaal ontworpen voor buiten
• Hoogwaardig roestvast staal en superieure kunststoffen
• Weerbestendig (IP44)

Volledige controle vanaf smartphone of tablet met de Hue Bridge
• Vereist een Philips Hue Bridge



 Welkomstverlichting

Ervaar het comfort van je verlichting die 
automatisch inschakelt wanneer je thuiskomt 
en uitgaat wanneer je vertrekt. Zo kun je altijd 
met de perfecte verlichting de auto uitladen en 
naar binnen gaan. 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 jou doen met één druk op de knop. Dat 
is alles.

Slimme bediening, thuis en als je weg 
bent

Verlicht je buitenomgeving en houd alles in de 
gaten. Door je buitenverlichting aan de Hue 
bridge te koppelen, kun je deze op alle 
mogelijke manieren bedienen. Gebruik de 
Philips Hue-binnenschakelaars of de Philips 
Hue-app op je apparaat. Je kunt zelfs je 
buitenverlichting bedienen met 
spraakcommando's (Amazon Alexa, Apple 
HomeKit of Google Assistant). Stel 

lichtschema's in om je normale aanwezigheid 
na te bootsen. Bedien je buitenverlichting 
vanuit je luie stoel of vanaf waar je ook bent.

Stel handige timers in

Geniet van langere avonden buiten, maak nog 
een laatste klusje af in de tuin of zet het afval 
buiten na zonsondergang. Uw Philips Hue-
verlichting kan automatisch inschakelen 
volgens een tijdschema of op basis van 
zonsopgang en zonsondergang. En uiteraard 
kan je de verlichting op deze manier ook 
uitschakelen of dimmen. Zo hoeft je je geen 
zorgen meer te maken dat er nog lampen aan 
zijn.

Dimmen zonder installatie

Ervaar het gegarandeerd soepel dimmen met 
Philips Hue. Niet te licht. Niet te donker. 
Precies goed. En dat zonder bedrading, 
elektricien of installatiewerk.

Bedien het op jouw manier

Verbind je Philips Hue-lampen met de bridge 
en ontdek de eindeloze mogelijkheden. Bedien 
lampen vanaf je smartphone of tablet via de 
Philips Hue-app of voeg binnenschakelaars toe 
aan het systeem om de verlichting aan te 
passen. Stel timers, waarschuwingen, alarmen 
en meer in, voor een complete beleving van 
Philips Hue. Philips Hue werkt zelfs met 
Amazon Alexa, Apple HomeKit en Google 
Assistant zodat je je lampen met je stem kunt 
bedienen.

Weerbestendig (IP44)

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.
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Kenmerken
Tuar-buitenlantaarn
Inclusief Hue White-lamp Warmwit licht (2700 K), Slimme bediening met Hue bridge*
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Design en afwerking
• Materiaal: aluminium
• Kleur: roestvrij staal

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 77 cm
• Lengte: 15 cm
• Breedte: 15 cm
• Nettogewicht: 1,860 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lamptechnologie: Led, 230 V
• Aantal lampen: 1
• Lamphouder/lampvoet: E27
• Vermogen meegeleverde lamp: 9,5 W
• Maximaal vermogen vervangende lamp: 9,5 W
• Lichtkleur: warm wit
• Dimbaar armatuur
• Led
• Geïntegreerde LED: NO
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: A+
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: 

A++ t/m E

• Levensduur tot: 25.000 uur
• IP-classificatie: IP44, bescherming tegen 

voorwerpen groter dan 1 mm, bestand tegen 
spatten

• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd
• Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van: 

60 W
• lumen meegeleverde lamp: 806 lm

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 84,3 cm
• Lengte: 17 cm
• Breedte: 17 cm
• Gewicht: 2.375 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
• Stijl: Modern
• Type: Sokkel/lantaarn
•
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