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Nabarvěte svůj svět pomocí světla

Rozšiřovací sada Philips Hue LightStrips vám umožní vytvořit si doma ideální atmosféru osvětlení pomocí

chytrého telefonu či jiných chytrých zařízení. Vytvořte jeden rozměr navíc pro architektonické prvky nebo prostor

za předměty. Můžete ohýbat, tvarovat nebo kroutit – je to na vás.

Bezdrátové připojení
Ovládejte z chytrých zařízení iOS a Android

Vždy aktuální

Připojte až 50 žárovek a svítidel

Laďte světlo podle okamžiku
Vytvořte si světelná nastavení podle svého oblíbeného obrazu

Využijte světlo, aby vám pomohlo při usínání a vstávání

Užívejte si efekty světelné dynamiky synchronizované s danou chvílí

Nastavte zapínání a vypínání světel v době, kdy nejste doma

Dokonale se hodí do jakéhokoli interiéru
Dokonalá flexibilita umístění

Snadná úprava velikosti. Pro maximální svobodu

Díky různobarevnému světlu může být váš domov pokaždé jiný

To pravé množství světla
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Přednosti
Ovládejte z chytrých zařízení

Jednoduše synchronizujte osvětlení stávajícího

můstku Philips hue. Jakmile to uděláte, můžete

osvětlení ovládat bezdrátově odkudkoli

ze svého domova. Z obýváku, od jídelního

stolu nebo z ložnice, vaše chytré zařízení

dokáže ovládat jakékoli světlo připojené

k můstku.

Domácí bezpečnost a zabezpečení

Zařiďte, aby to vypadalo, že jste doma, i když

nejste. Nastavte naplánované alarmy nebo

využijte časovače, které budou světla zapínat a

vypínat v pevně stanovenou nebo náhodnou

dobu. Díky přístupu online můžete také domácí

osvětlení ovládat přímo prostřednictvím

aplikace na svém chytrém zařízení. Povolte

v aplikaci funkci geofencing a vaše světla se

budou automaticky zapínat a vypínat, když

vejdete z domu nebo jej opustíte. Pro vaše

pohodlí a klid – ať jste kdekoli.

Vytvořte si vlastní světelná nastavení

Vytvořte si pomocí oblíbeného obrazu scénu

v dokonalých barvách pro speciální příležitosti.

Vraťte se v čase a oživte ty chvíle: nahrajte

vlastní obrázek a nalaďte světla podle něj.

Přidejte až 50 světel do každého nastavení a

vzpomínky vám ožijí pod rukama.

Funkce časovače

Funkce časovače vám umožňuje nejen

nastavit, kdy se výrobek z řady Philips Hue

spustí – aby vám posvítil, když se večer vracíte

domů. Umožní vám také postupně časem měnit

osvětlení. S její pomocí můžete svůj výrobek

z řady Philips Hue proměnit na světelný budík.

Přednastavte jej na postupné zvyšování

intenzity jasu, aby vás jemně a nenásilně

probudil ze spánku – ne jako běžný budík,

který začne náhle pípat nebo zvonit.

Večer můžete nastavit časovač tak, aby

postupně vypínal světlo, které vám pomůže

přirozeně usnout.

Dynamika světla

Ekosystém hue je zcela otevřený vývojářům.

V této komunitě neustále roste počet

vznikajících aplikací pro barevné tóny. Díky

tomu se rodí kreativní a dynamická osvětlovací

schémata, která otvírají nové možnosti

synchronizace světel s oblíbenou hudbou, aby

se rozjela pořádná party.

Přilne ke každému pevnému povrchu

Ohýbejte, tvarujte a upevňujte světla Friends of

hue LightStrips tak, abyste dali vyniknout

nábytku a vytvořili nové světelné efekty. Díky

integrované lepicí vrstvě na světelném pásku

Friends of hue LightStrips je snadné výrobek

upevnit kamkoli a na jakýkoli kus nábytku.

Velikost na míru

Osvětlení Philips Hue LightStrips přináší do

světa domácího osvětlení naprostou svobodu

designu. Pro větší pohodlí se tyto flexibilní 2m

pásky dodávají se značkami pro zkrácení, které

pomáhají při úpravě velikosti pro konkrétní

použití.

Až 16 miliónů barev

Vyberte si ze 16 miliónů barev, aby vaše

osvětlení odpovídalo danému okamžiku.

Obohaťte svůj domov akcenty. Osvětlete prostor

barevným tónem. Nebo pusťte na stěny úžasné

barevné odstíny.
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Specifikace
Design a provedení
Materiál: syntetická látka

Barva: čiré

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
Stmívatelné

Integrované LED

Měnící barvy (LED)

Adaptér napájení je součástí dodávky

Efekt rozptýleného světla

Světelné spojení ZigBee

FFP – Frustration Free Pack (Sada bez

starostí)

Rozměry a hmotnost výrobku
Výška: 1,1 cm

Délka: 200 cm

Šířka: 0,3 cm

Čistá hmotnost: 0,260 kg

Technické údaje
Napájení ze sítě: 230 V, 50–60 Hz

Počet žárovek: 1

Žárovka v balení: 12 W

Maximální příkon náhradní žárovky: 12 W

Celkový světelný výstup svítidla: 120 lm

Ztlumitelné svítidlo

LED

Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším

než 12,5 mm, není voděodolné

Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis
Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
Výška: 6,6 cm

Délka: 25,9 cm

Šířka: 16,1 cm

Hmotnost: 0,580 kg

Různé
Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a

ložnice, Kuchyň

Styl: Výrazný

Typ: Nepřímé osvětlení
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