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Nieograniczone możliwości
Niezwykłe przeżycia

Dodaj taśmę LightStrip Plus do systemu Philips Hue i stwórz imponujący efekt pod blatem lub szafką oraz za

sprzętem audio-wideo. Taśmę Lightstrip Plus można zginać, przycinać i wydłużać, aby dostosować ją do

swoich pomysłów.

Kształtuj światło, jak tylko chcesz
Pełna swoboda w zakresie kształtowania, wyginania i wydłużania

Możliwość wydłużenia do 10 m

Duża moc strumienia świetlnego: 1600 lumenów

Wymaga mostka Hue firmy Philips

Nieograniczone możliwości
16 mln kolorów kreatywności

Synchronizacja światła z muzyką i filmami

Graj w lepszej atmosferze

Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą wybranego odcienia światła — od ciepłej bieli po chłodne światło dzienne

Budź się i zasypiaj w naturalny sposób

Różne tryby oświetlenia: Relaks, Czytanie, Koncentracja i Energia

Inteligentne sterowanie, w domu i na zewnątrz

Ustawiaj wyłączniki czasowe w celu wygodnego użytkowania

Przyciemnianie bez instalacji
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Zalety
Pełna swoboda

Taśma Philips Hue Lightstrip Plus to

najbardziej elastyczne źródło światła, jakie

można sobie wyobrazić. Można nadać jej

prawie dowolny kształt i użyć specjalnej taśmy

samoprzylepnej z tyłu, aby przymocować do

dowolnej twardej powierzchni. W razie

potrzeby taśmę Philips Hue Lightstrip Plus

można przyciąć na odpowiednią długość w

oznaczonych miejscach. Zintegruj taśmę

Philips Hue Lightstrip Plus z meblami i

fasetami wzdłuż ścian, zamontuj jako

oświetlenie podszafkowe w kuchni lub

podkreśl elementy architektoniczne dzięki

łagodnemu światłu pośredniemu. Taśma

Philips Hue Lightstrip Plus to najbardziej

uniwersalne i solidne źródło światła, które

ożywi każde pomieszczenie.

Możliwość wydłużenia do 10 m

Aby oświetlić większe powierzchnie i

zwiększyć liczbę zastosowań, wydłuż taśmę

Philips Hue Lightstrip Plus nawet do 10

metrów, dodając elementy przedłużające o

długości 1 metra. Od jasnego oświetlenia

wnęki po subtelne oświetlenie nawigacyjne w

korytarzu lub na schodach — wszystko jest

możliwe. Taśma Philips Hue gwarantuje

uzyskanie dokładnie takich samych kolorów od

pierwszego do ostatniego elementu.

Duża moc strumienia świetlnego:
1600 lumenów

Dzięki dużej mocy strumienia świetlnego

(1600 lumenów) i emisji światła na całej

długości taśma Hue Lightstrip Plus zapewnia

oświetlenie wystarczające do zastosowań

funkcjonalnych i dekoracyjnych.

Wymaga mostka Hue firmy Philips

Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka,

aby sterować oświetleniem za pomocą

smartfonu lub tabletu przez aplikację Philips

Hue.

Kreatywne kolory

Baw się oświetleniem i wybieraj spośród 16

mln kolorów, które natychmiast odmienią

wnętrze i nastrój panujący w pomieszczeniu.

Wystarczy, że dotkniesz jednego przycisku, a

scena świetlna zmieni się w inną. Wykorzystaj

ulubione zdjęcie i przeżyj ponownie tę

szczególną chwilę w nastrojowym świetle.

Zapisz ulubione ustawienia oświetlenia i

przywołaj je w dowolnym momencie za

dotknięciem palca.

Synchronizacja z muzyką i filmami

Wypełnij całe pomieszczenie efektami

telewizora lub zsynchronizuj światło z ulubioną

muzyką i zobacz, jak oświetlenie reaguje na

muzykę. Pobierz jedną z aplikacji i odkryj

niesamowite możliwości, jakie daje

oświetlenie Philips Hue.

Graj w lepszej atmosferze

Zagraj na zupełnie nowym poziomie. Pobierz

aplikacje innych firm i odkryj niesamowite

możliwości oświetlenia Philips Hue.

Budź się i zasypiaj

Philips Hue pomaga wstać z łóżka w dobrym

nastroju i w pełni wypoczętym. Stopniowo

zwiększające się natężenie oświetlenia

rozświetla sypialnię niczym wschód słońca. W

naturalny sposób delikatnie wybudza

domowników, zastępując hałaśliwe i nagłe

wyrwanie ich budzikiem z głębokiego snu.

Zacznij dzień spokojnie, a wieczorem zrelaksuj

się w otulającym, ciepłym białym świetle

powoli przygotowującym ciało do

regenerującego snu.
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Dane techniczne
Lightstrip
Moc: 20 W

Całkowity strumień świetlny: Oprawa: 1600,

Razem z rozszerzeniami: 1600

Stylistyka i wykończenie
Materiał: syntetyk

Kolor: wielokolorowa

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
Ściemnialna

Wbudowane diody LED

Zmieniające się kolory (LED)

Zasilacz w zestawie

ZigBee Light Link

Efekt rozproszonego światła

Uniwersalna wtyczka

Wymiary i waga produktu
Wysokość: 0,5 cm

Długość: 200 cm

Szerokość: 1,5 cm

Waga netto: 0,337 kg

Dane techniczne
Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–

60 Hz

Liczba źródeł światła: 1

Moc źródła światła w zestawie: źródło światła

niedołączone do zestawu

Oprawa z możliwością przyciemniania

LED

Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 godz.

Kod IP: IP20, ochrona przed przedmiotami

powyżej 12,5 mm, brak ochrony przed wodą

Klasa ochronności: II — podwójna izolacja

Serwis
Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania
Wysokość: 5,1 cm

Długość: 21 cm

Szerokość: 21 cm

Waga: 0,510 kg

Różne
Opracowano z myślą o: Salon i sypialnia,

Gabinet

Typ: Światło pośrednie
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