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LIGHTSTRIP PLUS,
EU/UK-PERUSNAUHA

Hue White and color
ambiance

71901/55/PH

Rajattomat mahdollisuudet
ainutlaatuisiin elämyksiin

Lisää Philips Hue -järjestelmään LightStrip Plus, niin voit luoda tyylikkään tunnelman baaripöytien tai kaappien

alle tai viihdejärjestelmien taakse. Lightstrip Plus on joustava, leikattavissa ja jatkettavissa tarpeen mukaan.

Muotoiltavaa valoa
Erittäin joustava: muotoile, taivuta ja jatka toiveidesi mukaan

Pidennettävissä jopa 10 metrin pituuteen

Suuri 1 600 lumenin valoteho

Tarvitset Philips Hue -sillan

Rajattomat mahdollisuudet
Käytä 16 miljoonaa eri väriä luovasti

Synkronoi valot musiikin tai elokuvien tahtiin

Valaise pelihetki

Luo mieleisesi tunnelma lämpimästä valkoisesta kylmään päivänvaloon

Virittäydy heräämiseen ja nukahtamiseen luonnollisesti

Rentoudu, lue, keskity tai kerää energiaa valaistuksella

Älykäs ohjaus niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin

Määritä ajastimet sinulle sopiviksi

Himmennys ei vaadi asennusta
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Kohokohdat
Erittäin joustava

Philips Hue Lightstrip Plus on äärimmäisen

joustava valaisuratkaisu. Voit muotoilla nauhaa

haluamallasi tavalla ja kiinnittää se taustan

teipillä mihin tahansa kovaan pintaan.

Tarvittaessa voit myös lyhentää Philips Hue

Lightstrip Plus -nauhaa katkaisemalla sen

leikkauskohdasta. Kiinnitä Philips Lightstrip

Plus huonekaluihin, keittiökalusteisiin tai

arkkitehtuurin yksityiskohtiin ja tuo

yksityiskohdat esiin tasaisella epäsuoralla

valolla. Philips Hue Lightstrip Plus on joustava

ja tehokas valonlähde, joka herättää huoneen

henkiin.

Pidennettävissä jopa 10 metrin pituuteen

Philips Hue Lightstrip Plus -nauhan voi

pidentää jopa kymmenen metrin pituiseksi

yhden metrin pidennysosilla, jos valaistusta

tarvitaan suuremmalle alueelle. Luo kirkas

epäsuoran valaistuksen ratkaisu tai miellyttävä

opasvalaistus esimerkiksi käytävään tai

portaisiin – Philips Hue Lightstrip Plus toistaa

värit selkeästi koko nauhan mitalta.

Suuri 1 600 lumenin valoteho

Suuren 1 600 lumenin valotehon ja tasaisen

valontuoton ansiosta Hue Lightstrip Plus -

nauhaa voi käyttää sekä sisustus- että

yleisvalaistuksessa.

Tarvitset Philips Hue -sillan

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan voit

säätää valojasi älypuhelimella tai tabletilla

Philips Hue -sovelluksen avulla.

Voit käyttää värejä luovasti

Leikittele valoilla ja valitse 16 miljoonasta

väristä ja muuta huoneesi tunnelmaa. Voit

vaihtaa huoneen tunnelmaa helposti vain

yhdellä napin painalluksella. Valaise

suosikkivalokuvasi ja koe tärkeä hetki

uudelleen. Tallenna parhaat valaistusasetukset

ja käytä niitä helposti myöhemmin.

Synkronoi musiikin tai elokuvien tahtiin

Laajenna televisionkatselukokemus koko

huoneeseen tai synkronoi valo

suosikkimusiikkisi tahtiin ja katso, kuinka valot

reagoivat rytmiin. Lataa kolmannen osapuolen

sovelluksia ja katso, mitä kaikkea mahtavaa

Philips Hue voi sinulle tarjota.

Valaise pelihetki

Vie pelihetkesi uudelle tasolle. Lataa

kolmannen osapuolen sovelluksia ja katso,

mitä kaikkea mahtavaa Philips Hue voi sinulle

tarjota.

Virittäydy heräämiseen ja nukahtamiseen

Philips Hue auttaa käynnistämään päivän

mukavasti ja virkeästi. Valon kirkkaus lisääntyy

vähitellen muistuttaen auringonnousua ja

auttaa siten sinua heräämään ilman

kovaäänistä herätyskelloa. Aloita päiväsi

oikealla tavalla. Illalla lämmin valkoinen valo

auttaa sinua rentoutumaan ja nukahtamaan

nopeammin.



LIGHTSTRIP PLUS, EU/UK-PERUSNAUHA 7190155PH

Tekniset tiedot
Lightstrip
Teho: 20 W

Valovirta yhteensä: Valaisin: 1 600,

Laajennusten kanssa: 1 600

Muotoilu ja pinnoitus
Materiaali: Synteettinen

Väri: monivärinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
Himmennettävä: KYLLÄ

Integroitu LED: KYLLÄ

Väriä vaihtava (LED): KYLLÄ

Mukana verkkolaite: KYLLÄ

ZigBee-valoyhteys: KYLLÄ

Epäsuora valo: KYLLÄ

Yleispistoke: KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
Korkeus: 0,5 cm

Pituus: 200 cm

Leveys: 1,5 cm

Nettopaino: 0,337 kg

Tekniset tiedot
Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz

Lamppujen lukumäärä: 1

Mukana toimitettavan lampun teho: pakkaus

ei sisällä lamppua

Valaisin himmennettävissä

LED

Käyttöikä jopa: 20 000 h

IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden

koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä

Turvallisuusluokka: II - kaksoiseristetty

Huolto
Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
Korkeus: 5,1 cm

Pituus: 21 cm

Leveys: 21 cm

Paino: 0,51 kg

Yleistä
Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone,

Työhuone

Tyyppi: Epäsuora valaistus
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