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LIGHTSTRIP PLUS
EU/STORBRITANNIA, BASE

Hue White and color
ambiance

71901/55/PH

Ubegrensede muligheter
for en spesiell opplevelse

Legg til en LightStrip Plus i Philips Hue-systemet og skap en oppslukende opplevelse under barer eller skap og

bak underholdningssystemet. Lightstrip Plus gir fleksibiliteten til å bøye, kutte og forlenge etter ønsket

bruksområde.

Form lyset slik du vil ha det
Maksimal fleksibilitet: tilpass, bøy og forleng

Kan forlenges opptil ti meter

Høy lyseffekt på 1600 lumen

Krever en Philips Hue-bro

Ubegrensede muligheter
Vær kreativ med 16 millioner farger

Synkroniser lyset med musikk og film

Lys opp spillet ditt

Skap den stemningen du helst vil ha fra varmhvitt lys til kjølig dagslys

Våkne opp og sovne på en naturlig måte

De forskjellige lysinnstillingene gjør at du kan slappe av, lese, konsentrere deg eller få mer energi.

Smart styring, både hjemme og på farten

Angi de tidsinnstillingene du vil ha.

Installasjonsfri dimming
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Høydepunkter
Enestående fleksibilitet

Philips Hue Lightstrip Plus er en utrolig

fleksibel lyskilde. Du kan forme den som du vil,

og bruke teipen bak til å feste den til så å

si alle jevne overflater. Hvis det er nødvendig,

kan du klippe den til ønsket størrelse ved å

følge merkingen. Du kan integrere Philips Hue

Lightstrip Plus i møbler, i hjørner, feste den

under kjøkkenskap eller utheve arkitektoniske

funksjoner med mykt, indirekte lys. Philips Hue

Lightstrip Plus er den mest allsidige og robuste

lyskilden som gir liv til rommet.

Kan forlenges opptil ti meter

Bruk forlengeren på én meter til å forlenge

Philips Hue Lightstrip Plus med opptil ti meter.

Dette gir større anvendelighet og gjør at du kan

dekke større overflater. Fra klare lysstråler fra

det skjulte til navigeringslys i gangen eller

trappen – det meste er mulig. Philips Hue

Lightstrip Plus gir jevne farger fra første til siste

forlenger.

Høy lyseffekt på 1600 lumen

Med en høy effekt på 1600 lumen og stor

lysdekning over hele lengden gir Hue

Lightstrip Plus nok belysning til at du kan

bruke den både som en dekorativ og

funksjonell lyskilde.

Krever en Philips Hue-bro

Koble Philips Hue-lyskildene til broen for å

styre lysene fra smarttelefonen eller nettbrettet

via Philips Hue-appen.

Vær kreativ med farger

Lek deg med lys og velg mellom 16 millioner

farger for å endre utseendet og atmosfæren i

rommet på et øyeblikk. Angi scenen enkelt

med ett knappetrykk. Bruk et favorittbilde og

gjenopplev det spesielle øyeblikket med livlig

lys. Lagre favorittlysinnstillingene dine og hent

dem frem med et tastetrykk

Synkroniser med musikk og filmer

Utvid TV-opplevelsen til hele rommet eller

synkroniser lyset til favorittmusikken din og se

hvordan lyset reagerer på rytmen. Last ned

tredjepartsappene og oppdag de fantastiske

tingene du kan gjøre med Philips Hue.

Lys opp spillet ditt

Løft spillopplevelsen til neste nivå. Last ned

tredjepartsapper og oppdag de fantastiske

tingene du kan gjøre med Philips Hue.

Våkne opp og sovne

Philips Hue hjelper deg med å starte dagen på

en behagelig måte. Lysstyrken økes gradvis og

simulerer en soloppgang som gjør at du våkner

på en naturlig måte, i stedet for å bli vekket av

en vekkerklokke. Få en god start på dagen. Om

kvelden kan du roe ned, slappe av og gjøre

kroppen klar for en god natts søvn med et

avslappende hvitt lys.
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Spesifikasjoner
Lightstrip
Effekt: 20 W

Total lumeneffekt: Feste: 1600, Inkludert

skjøteledninger: 1600

Design og utseende
Materiale: syntetiske materialer

Farge: flerfarget

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
Kan dimmes

Integrert LED

Skifter farge (LED)

Med strømforsyning

ZigBee Light Link

Spredende lyseffekt

Universell støpsel

Mål og vekt på produktet
Høyde: 0,5 cm

Lengde: 200 cm

Bredde: 1,5 cm

Nettovekt: 0,337 kg

Tekniske spesifikasjoner
Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz

Antall lyskilder: 1

Lyskilde følger med: lyskilde følger ikke med

Lysarmaturen kan dimmes

LED

Levetid på opptil: 20 000 timer

IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander

som er større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse

mot vann

Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte

Service
Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
Høyde: 5,1 cm

Lengde: 21 cm

Bredde: 21 cm

Vekt: 0,510 kg

Diverse
Spesielt designet for: Stue og soverom,

Hjemmekontor og arbeidsrom

Type: Indirekte lys
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