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Hue White and color
ambiance

71901/55/PH

Ubegrænsede muligheder
til en ekstraordinær oplevelse

Tilføj en LightStrip Plus til dit Philips Hue-system og skab en fængslende oplevelse under stolper eller kabinetter

og bag underholdningssystemer. LightStrip Plus giver fleksibilitet til at bøje, klippe og forlænge lyskilden, så den

passer til den ønskede anvendelse.

Giv lyset form på din måde
Ultimativ fleksibilitet: Form, bøj og forlæng

Kan forlænges op til 10 meter

Høj lyseffekt: 1.600 lumen

Kræver en Philips Hue-bro

Ubegrænsede muligheder
Vær kreativ med 16 millioner farver

Synkroniser lyset med musik og film

Oplys din spilleoplevelse

Skab atmosfære med lys fra varm hvid til køligt dagslys

Fald i søvn og vågn naturligt

Slap af, læs, koncentrer dig, og få energi med lysopskrifter

Smart styring, hjemme og udefra

Indstil timere efter eget ønske

Dæmpning uden installation
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Vigtigste nyheder
Ultimativ fleksibilitet

Philips Hue LightStrip Plus er den mest

fleksible lyskilde, man kan tænke sig. Du kan

stort set forme båndet, som du vil og fastgøre

det til alle faste underlag med tapen på

bagsiden. Hvis det er nødvendigt, kan du

klippe din Philips Hue LightStrip Plus til i

størrelse ved saksemarkeringerne. Integrer

Philips Hue LightStrip Plus i møblementet, i

buer, under køkkenskabe, eller fremhæv

arkitektoniske detaljer med blødt, indirekte lys.

Philips Hue LightStrip Plus er den mest

alsidige og robuste lyskilde til at gøre rummet

levende.

Kan forlænges op til 10 meter

Forlæng din Philips Hue LightStrip Plus med

op til 10 meter ved at tilføje 1 meter

forlængelser, så de dækker større flader og

øger anvendelsesmulighederne. Alt fra klar

cove-belysning til navigationslys i gangen

eller på trapper er muligt. Philips Hue

LightStrip Plus giver dig fuld farvekonsistens fra

første til sidste forlængelse.

Høj lyseffekt: 1.600 lumen

Med en høj effekt på 1.600 lumen og

lysdækning i dens samlede længde giver Hue

LightStrip Plus tilstrækkeligt lys til at kunne

anvendes både som dekorativ og funktionel

lyskilde.

Kræver en Philips Hue-bro

Slut Philips Hue-pærerne til broen for at styre

lyset fra din smartphone eller tablet via Philips

Hue-appen.

Vær kreativ med farver

Leg med lys og vælg mellem 16 millioner

farver for øjeblikkeligt at ændre et lokales

fremtoning og atmosfære. Skab den stemning,

du ønsker, uden besvær med et enkelt tryk på

en knap. Brug dit yndlingsfoto og genoplev det

særlige øjeblik med strejf af lys. Gem dine

foretrukne lysindstillinger og hent dem frem,

når du ønsker det, med et enkelt tryk.

Synkroniser det med musik og film

Udvid din tv-oplevelse til hele rummet eller

synkroniser lyset med din yndlingsmusik og se

hvordan lyset reagerer på rytmerne. Download

apps fra tredjeparter og oplev de fantastiske

ting, som du kan opnå med Philips Hue.

Oplys din spilleoplevelse

Løft din spilleoplevelse op på et højere niveau.

Download apps fra tredjeparter og opdag de

fantastiske ting, du kan gøre med Philips Hue.

Fald i søvn og vågn op

Philips Hue hjælper dig med at stå op på den

bedst tænkelige måde og giver dig en frisk start

på dagen. Lysstyrken øges gradvist som

ved en solopgang, så du vågner naturligt i

stedet for at blive vækket af et larmende

vækkeur. Få den bedste start på dagen. Om

aftenen hjælper det afslappende, varme hvide

lys dig med at slappe af og forberede kroppen

på en god nats søvn.
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Specifikationer
Lightstrip
Wattforbrug: 20 W

Totalt lysudbytte: Armatur: 1.600, Herunder

forlængelser: 1.600

Design og finish
Materiale: syntetisk materiale

Farve: flerfarvet

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
Kan dæmpes

Integreret LED

Farveskift (LED)

Strømadapter medfølger

ZigBee Light Link

Spredt lyseffekt

Universalstik

Produktmål og -vægt
Højde: 0,5 cm

Længde: 200 cm

Bredde: 1,5 cm

Nettovægt: 0,337 kg

Tekniske specifikationer
Lysnet: Område 220 V - 240 V, 50-60 Hz

Antal lyskilder: 1

Lyskilde med wattforbrug medfølger: Lyskilde

medfølger ikke

Armatur er dæmpbart

LED

Levetid på op til: 20.000 timer

IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på

over 12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand

Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret

Service
Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt
Højde: 5,1 cm

Længde: 21 cm

Bredde: 21 cm

Vægt: 0,510 kg

Diverse
Specielt designet til: Dagligstue &

soveværelse, Hjemmekontor og arbejdsværelse

Type: Indirekte belysning
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