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Tegye színesebbé világát a fények által

A Philips Hue LightStrips bővítőkészlet ideális hangulatvilágítás megteremtését teszi lehetővé otthonában

okostelefonja, illetve -készülékei segítségével. Hozza létre azt a bizonyos plusz dimenziót az építészeti

elemeken vagy pusztán az egyes tárgyak mögött. Görbítsen, formáljon, hajlítson tetszése szerint!

Vezeték nélküli kapcsolat
Vezérlés iOS és Android okoskészülékekről

Mindig naprakész

Akár 50 izzó és lámpa csatlakoztatása

Válassza a pillanatnak megfelelő világítást
Hozzon létre világítási beállításokat a kedvenc képe alapján

Vegye igénybe a fényeket az alvási szokásai követéséhez

Élvezze a pillanathoz szinkronizált dinamikus fényhatásokat!

Állítsa be, hogy a lámpák be- és kikapcsoljanak, amikor Ön nincs otthon.

Minden belső térhez tökéletesen illeszkedik
Rendkívüli rugalmasság az elhelyezésben

Könnyen vágható. Maximális szabadság.

Változtassa környezete hangulatát színes fénnyel

Éppen a kellő mennyiségű fény
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Fénypontok
Vezérlés okoskészülékekről

Egyszerűen szinkronizálja a lámpákat a

meglévő Philips hue bridge-hez. Ezt követően

az otthona bármely részéből vezeték nélküli

módon vezérelheti a világítást. Akár a

nappaliból, akár az étkezőasztal mellől, vagy a

hálószobából, az okoskészülék a bridge-hez

csatlakoztatott bármely készüléket képes

vezérelni.

Az otthona biztonsága

Gondoskodjon róla, hogy úgy nézzen ki, hogy

otthon van, még akkor is, ha éppen messze

van. Állítson be ütemezett riasztásokat vagy

használjon időzítőket, amelyek meghatározott

vagy véletlenszerű időközönként fel- és

lekapcsolják a világítást. Online hozzáférésen

keresztül közvetlenül is vezérelheti az otthona

világítását a okoskészülékén telepített

alkalmazással. Ha engedélyezi a geofencing

funkciót az alkalmazásban, akkor a világítás

automatikusan fel- vagy lekapcsolódik, amikor

Ön belép a házba vagy elhagyja azt.

Kényelem és nyugalom – legyen bárhol.

Alkossa meg saját világítási beállításait

A kedvenc képe segítségével hozza létre a

tökéletes fényeket a különleges alkalmakra.

Menjen vissza az időben és élje át újra az

akkori pillanatokat a képét feltöltve és a

fényeket annak megfelelően beállítva. Minden

beállításhoz akár 50 fényt is hozzáadhat, és a

visszaemlékezés mindössze egy mozdulat.

Időzítő funkció

Az időzítő funkcióval nem csak az állíthatja be

előre, hogy mikor aktiválódjon a Philips Hue

termék (amikor este hazaér). A funkció

használatával idővel fokozatosan módosíthat is

a világításon. Segítségével a Philips Hue

termékét „ébresztő” fénnyé alakíthatja. Állítson

be előre fokozatosan növekvő fényintenzitást,

hogy lágyan és kíméletesen ébredjen, és ne a

hagyományos ébresztőóra hirtelen csipogására

vagy csörgésére riadjon fel. Este beállíthatja

úgy az időzítőt, hogy fokozatosan kapcsolja le

a világításokat, így Ön természetes módon

aludhasson el.

Fénydinamika

A hue ökoszisztéma teljes mértékben nyitva áll

a fejlesztők előtt. Egyre nagyobb számú

alkalmazást fejlesztenek a hue-hoz ezen a

közösségen belül. Ennek eredményeképpen a

fényeket a kedvenc zeneszámára

szinkronizálva kreatív és dinamikus

fényprogramokat alkothat meg, beindítva a

bulit.

Minden szilárd felülethez tapad

A Friends of hue LightStrips termékeket

hajlíthatja, formázhatja és rögzítheti, kiemelve

a bútorok vonalait és teljesen új fényhatásokat

teremthet. A Friends of hue LightStrips

beépített ragasztószalagjának köszönhetően a

termék bárhová, bármilyen bútorra könnyen

felszerelhető.

Méretre vágás

A Philips Hue LightStrips fénycsíkok teljes körű

tervezési szabadságot biztosítanak az otthoni

világításban. A még nagyobb kényelem

érdekében ezek a rugalmas, 2 méter hosszú

csíkok vágási jelölésekkel vannak ellátva,

amelyek segítségül szolgálnak az adott

helynek megfelelő méretre vágáskor.

Akár 16 millió szín

16 millió szín közül választhat, hogy azok

megfeleljenek a pillanatnak. Emelje ki az

otthona egyes részleteit. Világítson meg egy

adott területet egy színnyalábbal. Vagy

öltöztesse a falait ragyogó árnyalatokba.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
Anyag: műanyag

Szín: átlátszó

További funkcióval/tartozékkal
Szabályozható

Integrált LED

Színváltó (LED)

Tartozék teljesítményadapterrel

Szórt fényhatás

ZigBee Light Link

FFP - Könnyen kezelhető csomagolás

A termék méretei és tömege
Magasság: 1,1 cm

Hosszúság: 200 cm

Szélesség: 0,3 cm

Nettó tömeg: 0,260 kg

Műszaki adatok
Hálózati tápellátás: 230 V, 50–60 Hz

Fényforrások száma: 1

watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 12

W

Maximum teljesítményű cserefényforrás: 12

W

A lámpa teljes fényárama: 120 lm

Szabályozható fényerejű lámpatest

LED

IP-kód: IP20, 12,5 mm-nél nagyobb tárgyak

elleni védelem, víz ellen nem védett

Védelmi osztály: II - kettős szigetelésű

Szerviz
Jótállás: 2 év

Méret és tömeg csomagolással együtt
Magasság: 6,6 cm

Hosszúság: 25,9 cm

Szélesség: 16,1 cm

Tömeg: 0,580 kg

Egyéb
Különösen a következőre tervezve:: Nappali és

hálószoba, Konyha

Stílus: Kifejező

Típus: Indirekt fény
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