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LIGHTSTRIP PLUS,
EU/VK, BASIS

Hue White and color
ambiance

71901/55/PH

Onbegrensde mogelijkheden
voor een buitengewone ervaring

Voeg een Lightstrip Plus toe aan je Philips Hue-systeem en creëer een overweldigende ervaring onder balken of

kasten en achter entertainmentsystemen. Lightstrip Plus biedt je de flexibiliteit om te buigen, in te korten of te

verlengen voor een toepassing naar jouw keuze.

Vorm licht zoals jij wilt
Uiterste flexibiliteit: vormen, buigen en verlengen

Verlengbaar tot 10 meter

Hoge lichtopbrengst: 1600 lumen

Vereist een Philips Hue Bridge

Onbegrensde mogelijkheden
Wees creatief met 16 miljoen kleuren

Synchroniseer lampen met muziek en films

Breng lichteffecten tijdens het gamen

Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht

Natuurlijk wakker worden en gaan slapen

Ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen met lichtrecepten

Slimme bediening, thuis en als je weg bent

Stel handige timers in

Dimmen zonder installatie
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Kenmerken
Ultieme flexibiliteit

Philips Hue Lightstrip Plus is de meest

flexibele lichtbron die je je kunt voorstellen. Je

kunt de strip in bijna elke vorm buigen en het

kleefband op de rug ervan gebruiken om hem

op elk massief oppervlak te bevestigen. Indien

nodig kun je de Philips Hue Lightstrip Plus op

maat knippen op de knipmarkeringen. Integreer

de Philips Hue Lightstrip Plus in meubels, in

koven, onder keukenkastjes of om

architectuurkenmerken te benadrukken met

zacht, indirect licht. Philips Hue Lightstrip Plus

is de meest veelzijdige en robuuste lichtbron

die jouw kamer tot leven brengt.

Verlengbaar tot 10 meter

Verleng je Philips Hue Lightstrip Plus tot 10

meter door er 1 meter lange verlengstrips aan

toe te voegen om grotere oppervlakken te

omvatten en bredere toepassingen mogelijk te

maken. Van heldere koofverlichting tot

navigatieverlichting in je hal of langs trappen:

alles is mogelijk. Philips Hue Lightstrip Plus

biedt je een volledig constante kleur van de

eerste tot de laatste uitbreiding.

Hoge lichtopbrengst: 1600 lumen

Met zijn hoge lichtopbrengst van 1600 lumen

en een lichtspreiding over zijn totale lengte

levert de Hue Lightstrip Plus genoeg licht om

te worden gebruikt als zowel decoratieve en

functionele lichtbron.

Vereist een Philips Hue Bridge

Verbind je Philips Hue-lampen met de Bridge

om ze te kunnen bedienen via de Philips Hue

App op je smartphone of tablet.

Wees creatief met kleuren

Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren

om de sfeer en het aanzien van je kamer

onmiddellijk te veranderen. Stel de scène

moeiteloos in met één druk op de knop.

Gebruik een favoriete foto en herleef dat

speciale moment met gekleurde lichteffecten.

Bewaar je favoriete lichtinstellingen en roep ze

met één vingerbeweging weer op wanneer je

maar wilt

Synchroniseer met muziek en films

Breid je beleving van TV kijken uit naar de

hele kamer of synchroniseer licht met je

favoriete muziek en zie hoe het licht reageert

op het ritme. Download apps van derden en

ontdek de verbazingwekkende dingen die je

kunt doen met Philips Hue.

Breng lichteffecten tijdens het gamen

Til de beleving van je gaming naar het

volgende niveau. Download de apps die

samenwerken met Hue en ontdek de

verbazingwekkende dingen die je kunt doen.

Natuurlijk wakker worden en gaan slapen

Philips Hue helpt je uit bed te komen op de

manier die jij wilt en helpt je zo je dag met

een fris gevoel te beginnen. De helderheid van

het licht neemt geleidelijk toe om het effect

van een zonsopkomst na te bootsen. Daardoor

word je op een natuurlijke manier wakker in

plaats van gewekt te worden door het lawaai

van een wekker. Begin je dag goed. 's Avonds

helpt het ontspannende warmwitte licht je te

ontspannen en je lichaam voor te bereiden op

een goede nachtrust. Voor deze functie is

verbinding met de Philips Hue Bridge vereist.
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Specificaties
Lightstrip
Lampvermogen: 20 W

Totaal lumen: Armatuur: 1600, Inclusief

verlengstrips: 1600

design en afwerking
Materiaal: kunststof

Kleur: meerdere kleuren

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
Dimbaar

Ingebouwde LED

Met kleurverandering (LED)

Inclusief stroomadapter

ZigBee Light Link

Diffuus licht

Universele stekker

Afmetingen en gewicht van product
Hoogte: 0,5 cm

Lengte: 200 cm

Breedte: 1,5 cm

Nettogewicht: 0,337 kg

Technische specificaties
Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz

Aantal lampen: 1

Vermogen meegeleverde lamp: lamp niet

meegeleverd

Dimbaar armatuur

Led

Levensduur tot: 20.000 uur

IP-code: IP20, bescherming tegen voorwerpen

groter dan 12,5 mm, niet bestand tegen water

Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

Service
Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief verpakking
Hoogte: 5,1 cm

Lengte: 21 cm

Breedte: 21 cm

Gewicht: 0,510 kg

Diversen
Speciaal ontworpen voor:

Woonkamer/slaapkamer,

Studeerkamer/thuiskantoor

Type: Indirect licht
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