
Makkelijke slimme
verlichting
Met deze voedingskabel van Philips Hue leg je slimme verlichting

aan in heel je tuin. Op deze laagspanningsvoeding van 100 watt

kun je twee verlengkabels tot 30 meter aansluiten, om zo

verschillende lichtpunten met elkaar te verbinden. Combineer dus

meerdere slimme laagspanningslampen tot een maximaal

vermogen van 100 watt.

Speciaal ontworpen voor buiten

• Eenvoudig te installeren en uit te breiden

Buitenvoeding, 100
W

Hue White and Color
Ambiance

Verlengsnoer

Voeding tot 100 W

Zwart
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Kenmerken
Eenvoudig te installeren en uit te
breiden

Fleur donkere paden op, creëer
accenten in je tuin of schep een unieke
sfeer 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.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: zwart

• Materiaal: kunststof

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Volledig weerbestendig: Ja

Diversen

• Speciaal ontworpen voor: Tuin en
terras

• Type: Verlengsnoer

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 4,5 cm

• Lengte: 20 cm

• Nettogewicht: 1,100 kg

• Breedte: 7,0 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 25.000 hr

• Netspanning: 50-60 Hz

• LED: Nee

• IP-classificatie: IP67, stofdicht,
beschermd tegen tijdelijk
onderdompelen

• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696175941

• Nettogewicht: 1,100 kg

• Brutogewicht: 1,245 kg

• Hoogte: 134,000 mm

• Lengte: 82,000 mm

• Breedte: 236,000 mm

• Materiaalnummer (12NC):
915005922901
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