
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Calla Large sokkellamp

Ingebouwde LED
Verlengsnoer
Zwart
Slimme bediening met Hue 
Bridge*
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rfraai je tuin met de 16 miljoen beschikbare kleuren of gebruik de lamp om je tuinpaden 's avonds 

 's nachts functioneel te verlichten. De Calla uitbreidingsset bevat 1 lichtpunt en kan worden gebruikt 

 je laagspanningssysteem uit te breiden. Hue buitenlampen zijn volledig weerbestendig. Calla basisset 

t laag voltage en Hue bridge vereist.

Speciaal ontworpen voor buiten
• Krachtige verlichting
• Eenvoudig te installeren en uit te breiden
• Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen
• Weerbestendig (IP65)

Onbegrensde mogelijkheden
• Schilder je buitenruimte met 16 miljoen kleuren
• Ontspannen met warm- tot koelwit licht
• Speciaal licht voor speciale gelegenheden

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



 Speciale gelegenheden

Familie of vrienden op bezoek? Pas je 
buitenverlichting aan de gelegenheid aan. Of 
het nu een gezellig diner op het balkon is, een 
barbecue op het terras of een feest in de 
achtertuin, je kunt aan elk samenzijn een 
vleugje magie toevoegen met Philips Hue. 
Creëer kleurrijke scenes of langzaam 
bewegende dynamische effecten om ten volle 
van deze speciale momenten te genieten.

Warm- tot koelwit licht

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.

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 
Assistent zodat je je lampen met je eigen stem 
kunt bedienen.

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.

Philips Hue Bridge vereist

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.

Eenvoudig te installeren en uit te 
breiden

Fleur donkere paden op, creëer accenten in je 
tuin of schep een unieke ambiance op het 
terras. Je kunt dat zelf doen met behulp van 
Hue spots of lichtzuilen. De producten zijn 
gebaseerd op laagspanning, dus veilig te 
gebruiken en gemakkelijk te installeren. Geen 
moeilijke dingen meer om buitenverlichting te 
realiseren: maak het en breidt het uit zoveel je 
wilt.
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Kenmerken
Calla Large sokkellamp
Ingebouwde LED Verlengsnoer, Zwart, Slimme bediening met Hue Bridge*
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Design en afwerking
• Materiaal: metaal, kunststof
• Kleur: zwart

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Dimbaar met Hue App en dimmer

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 40 cm
• Lengte: 10,4 cm
• Breedte: 10,4 cm
• Nettogewicht: 1,425 kg
• Kabellengte: 0,6 m

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V
• Lamptechnologie: Led, 24 V
• Aantal lampen: 1
• Vermogen meegeleverde lamp: 8W
• Maximaal vermogen vervangende lamp: 8W
• Lichtkleur: 2000-6500, Hue White and Color 

Ambiance
• Totaal lumen armatuur: 600 lm
• Dimbaar armatuur
• Led

• Geïntegreerde LED
• Energieklasse meegeleverde lichtbron: 

geïntegreerde LED + lamp uit klasse A
• Armatuur is compatibel met lamp(en) uit klasse: 

A+ t/m E
• Levensduur tot: 25.000 uur
• IP-code: IP65, stofdicht, bestand tegen 

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

49 W

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 44,5 cm
• Lengte: 17 cm
• Breedte: 14,5 cm
• Gewicht: 1,870 kg

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