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különleges élmény érdekében
észítse ki LightStrip Plus elemmel Philips Hue rendszerét, és tegye hangulatosabbá lakását a bárpulton, 

zekrény alatt vagy a szórakoztató rendszerek mögött elhelyezett fényekkel. A LightStrip Plus 

almasan hajlítható, vágható és hosszabbítható az Ön által élvezni kívánt alkalmazáshoz.

Alakítsa tetszés szerint a fényt
• Páratlan rugalmasság: alakítható, hajlítható és bővíthető
• Akár 10 méterig hosszabbítható
• Magas fénykibocsátás: 1600 lumen
• Philips Hue bridge szükséges

Korlátlan lehetőségek
• Bánjon kreatívan a 16 millió színnel
• Hozza összhangba a fényeket zenéivel és filmjeivel
• Adjon fényeket videójátékához
• Teremtse meg az Önnek tetsző hangulatot meleg fehér vagy hideg nappali fénnyel
• Ébredjen fel és aludjon el természetes módon
• Lazítson, olvasson, koncentráljon és töltődjön fel fénybeállítások segítségével
• Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt
• Időzítők beállítása a kényelemért
• Telepítést nem igénylő fényerő-szabályozás



 Páratlan rugalmasság

A Philips Hue Lightstrip Plus az elképzelhető 
legrugalmasabb fényforrás. A csíkot szinte 
bármilyen formára alakíthatja, és a hátoldalán 
lévő ragasztószalag segítségével bármilyen 
szilárd felülethez rögzítheti. Szükség esetén az 
olló jelzéseknél méretre is vághatja a Philips 
Hue Lightstrip Plust. A Philips Hue Lightstrip 
Plust bútormélyedésekbe és konyhai felső 
szekrények alá is behelyezheti, illetve a színes 
hangulatfény használatával kiemelheti az 
építészeti elemeket. A Philips Hue Lightstrip 
Plus a legsokoldalúbb és robusztusabb 
fényforrás, amely igazán hangulatossá teszi 
otthonát.

Akár 10 méterig hosszabbítható

Hosszabbítsa meg a Philips Hue Lightstrip Plus 
alapegységet akár 10 méterig az 1 méteres 
toldók hozzáadásával, így nagyobb felületeket is 
lefedhet és szélesebb körben használhatja fel a 
terméket. A párkányok élénk megvilágításától a 
folyosók vagy lépcsőházak tájékozódást segítő 
világításáig bármi lehetséges. A Philips Hue 
Lightstrip Plus teljes körű színkonzisztenciát 
kínál, az elsőtől az utolsó hosszabbítóegységig.

Magas fénykibocsátás: 1600 lumen

Az 1600 lumenes magas fénykibocsátásával és 
egyenletes fénylefedettségével a teljes hosszán 
a Hue Lightstrip Plus elegendő fényt biztosít, 
hogy dekoratív és funkcionális fényforrásként 
egyaránt használható legyen.

Philips Hue bridge szükséges

Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a bridge-
hez, hogy a fényeket a Philips Hue alkalmazással 
az okostelefonjáról vagy táblagépéről vezérelje.

Bánjon kreatívan a színekkel

Játsszon a fénnyel és válasszon a 16 millió 
színből, hogy azonnal megváltoztathassa 
szobájának kinézetét és hangulatát. Könnyen, 
egy gombnyomással beállíthatja az adott 

kombinációt. Használja kedvenc fotóját és élje 
át újra azt a különleges pillanatot a fényfoltok 
segítségével. Mentse el kedvenc fénybeállításait 
és ujjának egyetlen mozdulatával hívja elő újra, 
amikor csak akarja

Hozza összhangba zeneszámokkal és 
filmekkel

Terjessze ki az egész helyiségre a TV nézés 
élményét, vagy szinkronizálja a fényt a kedvenc 
zenéjéhez, és legyen tanúja annak, hogyan 
reagál a fény a ritmusra. Töltsön le egy 
harmadik féltől származó alkalmazást, és 
fedezze fel, milyen elképesztő dolgokra lehet 
képes a Philips Hue által.

Adjon fényeket videójátékához

Emelje újabb szintre a videójátékok adta 
élményt. Töltsön le egy harmadik féltől 
származó alkalmazást, és fedezze fel, milyen 
elképesztő dolgokra lehet képes a Philips Hue 
által.
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Formatervezés és kidolgozás
• Anyag: műanyag
• Szín: többszínű

További funkcióval/tartozékkal
• Szabályozható
• Integrált LED
• Színváltó (LED)
• Tartozék teljesítményadapterrel
• ZigBee Light Link
• Szórt fényhatás
• Univerzális csatlakozó

A termék méretei és tömege
• Magasság: 0,5 cm
• Hosszúság: 200 cm
• Szélesség: 1,5 cm
• Nettó tömeg: 0,337 kg

Műszaki adatok
• Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 

Hz
• Izzók száma: 1

• watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 
fényforrás nincs mellékelve

• A lámpa teljes fényárama: 1600 lm
• Szabályozható fényerejű lámpatest
• LED
• Élettartama akár: 20 000 óra
• IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak elleni 

védelem, víz ellen nem védett
• Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű

Szerviz
• Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
• Magasság: 5,1 cm
• Hosszúság: 21 cm
• Szélesség: 21 cm
• Tömeg: 0,510 kg

Egyéb
• Különösen a következőre tervezve:: Nappali és 

hálószoba, Otthoni iroda és dolgozószoba
• Típus: Indirekt fény
•
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