Philips Hue
LIGHTSTRIP PLUS EU/UK
BASENHET

Forma ljuset som du vill
Den mest flexibla ljuskällan du kan tänka dig. Forma den, fäst den på valfri fast yta och
förläng den med upp till 10 meter genom att lägga till förlängningar på 1 meter. Anslut
den till Hue-bryggan och styr den med din smartphone eller surfplatta.
Låt fantasin flöda
• 2 meter flexibel belysning, utdragbar och klippbar till lämplig storlek
• Hög ljusstyrka för funktionell och dekorativ användning
• Lek med varmt till kallt vitt ljus och 16 miljoner färger
• Synka dina Philips Hue-lampor med filmer och musik
Lys upp dina ögonblick
• Klart dagsljus, varmvitt till svalt
• Hämta ny energi, koncentrera dig, läs och slappna av med ljus

71901/55/PH

Upplev sinnesro
• Styr din belysning, vart du än befinner dig
• Ställ in ljusscheman för smart ljusstyrning i hemmet
• Styr belysningen på ditt sätt
Enkelt, pålitligt och framtidssäkert system
• Anslut upp till 50 Philips Hue-lampor
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Funktioner
Forma, böj och förläng

Lightstrips Plus användas som såväl dekorativ
som funktionell ljuskälla.

rum som helst till ett dansgolv och se hur ljuset
reagerar på musiken. Ladda ned en av apparna
och sätt igång festen med Philips Hue.

Måla med ljus
Skapa önskad atmosfär

Hue LightStrip Plus är den mest flexibla
ljuskälla du kan tänka dig. Den har även en
löstagbar strömadapter för enkel installation.
Du kan forma remsan i nästan vilken form som
helst och använda tejpen på baksidan för att
sätta fast den på en stabil yta. Om det behövs
kan du minska din Hue LightStrip Plus till valfri
storlek på saxmarkeringarna. Integrera
LightStrip Plus i möbler, under köksskåp eller
markera arkitektoniska detaljer med jämnt,
indirekt ljus. Hue LightStrip Plus är en oerhört
mångsidig och robust ljuskälla som kommer att
skänka nytt liv åt ditt rum.

En lek med ljus; välj bland 16 miljoner färger i
Hue-appen för att hitta precis rätt ljus för ditt
humör. Philips Hue LightStrip Plus har
enhetliga ljusfärger, oavsett antalet
förlängningar. Återupplev minnesvärda
ögonblick i dina favoritfoton med ett stänk av
ljus, spara önskade inställningar och hämta dem
när som helst med ett enkelt klick.

Ställ in rätt stämning för alla ögonblick med en
serie vackra, naturliga vita ljus. Använd appen
för att ställa in valfri nyans av vitt ljus, från kalla
energigivande dagsljus till avslappnande
varmvitt ljus. Ta kontrollen och ange
stämningen. Inte för ljust. Inte för mörkt. Precis
som du vill ha det.

Synka ljuset med musik och filmer

Ljus för ditt välbefinnande

Integrera hela rummet i TV-tittandet eller ta
din spelupplevelse till nästa nivå med en av de
många tredjepartsapparna för Philips Hue.
Synkronisera belysningen med din favoritlåt
och njut av musiken till fullo. Förvandla vilket

Ljus påverkar hur vi mår och beter oss, hur
alerta vi är och hur våra rutiner ser ut. Använd
appen för att anpassa ljuset till situationen och
skapa den perfekta miljön för återhämtning,
koncentration, läsning eller avslappning.
Upplev skillnaden. Må bättre..

Högt ljusflöde: 1 600 lumen

Med ett ljusflöde på hela 1 600 lumen och god
ljustäckning över hela längden kan Hue
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Specifikationer
Design och finish
• Material: syntet
• Färg: flerfärgad

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
•
•
•
•
•
•
•

Dimbar
Integrerad LED-belysning
Färgväxlande (LED)
Nätadapter medföljer
ZigBee Light Link
Indirekt ljus
Universalkontakt

Service

• Garanti: 2 år

Produktens mått och vikt
•
•
•
•

medföljer ej
Totalt ljusflöde för armatur: 1 600 lm
Dimbar armatur
LED
Livslängd, upp till: 20 000 timmar
IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än
12,5 mm, inget skydd mot vatten
• Skyddsklass: II – dubbelisolerad

•
•
•
•
•

Höjd: 0,5 cm
Längd: 200 cm
Bredd: 1,5 cm
Nettovikt: 0,337 kg

Tekniska specifikationer

• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
• Antal lampor: 1
• Wattstyrka på medföljande lampa: ljuskälla

Förpackningens mått och vikt
•
•
•
•

Höjd: 5,1 cm
Längd: 21 cm
Bredd: 21 cm
Vikt: 0,510 kg

Övrigt

• Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum,
Kontors- och arbetsrum
• Typ: Indirekt ljus
•
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