Philips Hue White and
color ambiance
LIGHTSTRIP PLUS, EU/UK
KONEKTOR

Neomezené možnosti
pro mimořádný zážitek
Nejflexibilnější zdroj světla, jaký si dokážete představit. Prodlužte svůj Philips Hue Lightstrip
Plus pomocí těchto metrových prodloužení pro větší povrchy. Můžete jej libovolně tvarovat,
připevnit k jakémukoliv pevnému povrchu a užít si vysoký světelný výkon.
Vytvarujte si světla podle svého
• Prodlužte svůj Lightstrip Plus pomocí 1m prodloužení
• Prodloužení až na 10 metrů
• Dokonalá flexibilita: tvarujte, ohýbejte a prodlužujte
• Vyžaduje Philips Lightstrip Plus a můstek Philips Hue

71902/55/PH

7190255PH

LIGHTSTRIP PLUS, EU/UK KONEKTOR

Přednosti
Prodlužte svůj Lightstrip Plus

Specifikace
Dokonalá flexibilita

Lightstrip

• Příkon: 11,5 W
• Celkový světelný výstup: Svítidlo: 950, Včetně
prodloužení: 1600

Design a provedení

• Materiál: syntetická látka
• Barva: vícebarevná

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Prodlužte svůj Philips Hue Lightstrip Plus pomocí
těchto metrových prodloužení pro pokrytí větších
povrchů a umožnění širší aplikace.

Prodloužení až na 10 metrů

Osvětlovací pásek Philips Hue Lightstrip Plus je
nejflexibilnějším zdrojem světla, jaký si dovedete
představit. Můžete jej vytvarovat téměř do jakékoli
podoby a pomocí lepicího proužku na zadní straně jej
připevnit prakticky k jakémukoli pevnému povrchu.
V případě potřeby lze pásek v oblasti označené
vzorem nůžek ustřihnout a zkrátit jej na
požadovanou délku. Zakomponujte osvětlení Philips
Hue Lightstrip Plus do nábytku nebo pod kuchyňské
skříňky nebo tímto příjemným nepřímým světlem
zvýrazněte rysy interiéru. Osvětlení Philips Hue
Lightstrip Plus je nejvšestrannějším zdrojem světla,
který vašemu pokoji zaručeně vdechne nový život.

Vyžaduje Lightstrip Plus

•
•
•
•
•
•
•

Rozměry a hmotnost výrobku
•
•
•
•

Výška: 0,5 cm
Délka: 100 cm
Šířka: 1,5 cm
Čistá hmotnost: 0,053 kg

Technické údaje

•
•
•
•
•
•
•

Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V
Počet žárovek: 1
Žárovka v balení: žárovka není součástí balení
Ztlumitelné svítidlo: Ano
LED: Ano
Životnost až: 20 000 hodin
Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než
12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis

Přidáním metrových rozšíření prodlužte stávající
osvětlení Philips Hue Lightstrip Plus až na 10 metrů,
což vám umožní pokrýt větší oblast. Možností
instalace je nespočet, od jasného světla na římsy po
jemné navigační světlo na chodbě či na schodech.
Osvětlení Philips Hue Lightstrip Plus zaručuje plnou
konzistenci barev od prvního rozšíření až po to
poslední.

• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
•
•
•
•
Tento výrobek lze použít pouze k prodloužení pásku
Philips Hue Lightstrip Plus a musí být připojen
k můstku Philips Hue.
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Výška: 5,1 cm
Délka: 21 cm
Šířka: 10,5 cm
Hmotnost: 0,160 kg

Různé

• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice,
Domácí kancelář a studovna
• Typ: Nepřímé osvětlení
•

12 NC: 9150 051 08901
EAN: 87 18696 12955 5

Stmívatelné: Ano
Integrované LED: Ano
Měnící barvy (LED): Ano
Adaptér napájení je součástí dodávky: Ano
Efekt rozptýleného světla: Ano
Světelné spojení ZigBee: Ano
Technologie Universal Plug: Ano

