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LIGHTSTRIP PLUS
EU/UK BASENHET

Hue White and color
ambiance

71901/55/PH

Oändliga möjligheter
för en upplevelse utöver det vanliga

Lägg till en Lightstrip Plus i ditt Philips Hue-system och använd den som en läcker belysningsdetalj under

bardiskar eller skåp och bakom underhållningssystem. Lightstrip Plus kan både böjas, kortas av och förlängas

efter behov.

Forma ljuset som du vill
Bästa möjliga flexibilitet: kan formas, böjas och förlängas

Kan förlängas upp till 10 meter

Högt ljusflöde: 1 600 lumen

Kräver en Philips Hue-brygga

Oändliga möjligheter
Var kreativ med 16 miljoner färger

Synka ljus med musik och filmer

Allt ljus på spelandet

Skapa stämning med varmvitt till kallt dagsljus

Vakna och somna naturligt

Koppla av, läs, koncentrera dig och ladda batterierna med egna ljusinställningar

Smart styrning både hemifrån och utanför hemmet

Ställ in en timer för bekvämlighetens skull

Installationsfri dimring
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Funktioner
Maximal flexibilitet

Philips Hue Lightstrip Plus är den mest flexibla

ljuskällan du kan tänka dig. Du kan forma den

nästan hur du vill och använda tejpen på

baksidan för att sätta fast den på en stabil yta.

Om det behövs kan du minska Philips Hue

Lightstrip Plus till valfri storlek vid

saxmarkeringarna. Integrera Philips Hue

Lightstrip Plus i möbler, i alkover och under

köksskåp eller framhäv arkitektoniska detaljer

med ett jämnt, indirekt ljus. Philips Hue

Lightstrip Plus är en oerhört mångsidig och

robust ljuskälla som skänker nytt liv åt rummet.

Kan förlängas upp till 10 meter

Förläng Philips Hue Lightstrip Plus upp till 10

meter genom att lägga till 1-

metersförlängningar för att täcka större ytor och

möjliggöra bredare användningsområden. Från

stark konturbelysning till dämpat ledljus i

korridorer eller trappor – allt är möjligt. Philips

Hue Lightstrip Plus har fullständig

färgkonsekvens från den första till den sista

förlängningen.

Högt ljusflöde: 1 600 lumen

Med ett ljusflöde på hela 1 600 lumen och god

ljustäckning över hela längden kan Hue

Lightstrip Plus användas som både dekorativ

och funktionell ljuskälla.

Kräver en Philips Hue-brygga

Anslut dina Philips Hue-lampor med bryggan

så kan du styra belysningen från en

smartphone eller surfplatta via Philips Hue-

appen.

Var kreativ med färg

Lek med ljuset och välj bland 16 miljoner färger

som omedelbart ändrar rummets utseende och

atmosfär. Du väljer stämning smidigt med ett

knapptryck. Plocka fram ett favoritfoto och

återupplev ögonblicket med inslag av färg.

Spara dina favoritinställningar och hämta dem

med ett enkelt knapptryck.

Synka med musik och filmer

Utvidga tv-tittarupplevelsen till hela rummet

eller synka ljuset med din favoritmusik och se

hur det reagerar på rytmen. Ladda ned

tredjepartsapparna och upptäck allt fantastiskt

som du kan göra med Philips Hue.

Allt ljus på spelandet

Ta spelupplevelsen till en helt ny nivå genom

att ladda ned tredjepartsapparna och upptäck

allt fantastiskt som du kan göra med Philips

Hue.

Vakna och somna

Med Philips Hue väcks du på ett skönt sätt, så

att du kan starta dagen utvilad. Ljusstyrkan

ökar gradvis för att efterlikna soluppgången

och hjälper dig att vakna naturligt, så att du

slipper väckas av det höga ljudet från en

väckarklocka. Börja dagen på rätt sätt. På

kvällen hjälper det avslappnande varmvita

ljuset dig att varva ner och förbereder kroppen

för en god natts sömn. En anslutning till Philips

Hue-bryggan krävs för den här funktionen.
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Specifikationer
Lightstrip
Wattal: 20 W

Totalt ljusflöde: Armatur: 1 600, Inklusive

förlängningar: 1 600

Design och finish
Material: syntet

Färg: flerfärgad

Extra funktion/tillbehör, medföljer.
Dimbar

Integrerad LED-belysning

Färgväxlande (LED)

Nätadapter medföljer

ZigBee Light Link

Indirekt ljus

Universalkontakt

Produktens mått och vikt
Höjd: 0,5 cm

Längd: 200 cm

Bredd: 1,5 cm

Nettovikt: 0,337 kg

Tekniska specifikationer
Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz

Antal lampor: 1

Wattstyrka på medföljande lampa: ljuskälla

medföljer ej

Dimbar armatur

LED

Livslängd, upp till: 20 000 timmar

IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än

12,5 mm, inget skydd mot vatten

Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Service
Garanti: 2 år

Förpackningens mått och vikt
Höjd: 5,1 cm

Längd: 21 cm

Bredd: 21 cm

Vikt: 0,510 kg

Övrigt
Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum,

Kontors- och arbetsrum

Typ: Indirekt ljus
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