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Dê cor ao seu mundo através da luz

O kit de extensão Philips Hue LightStrips permite-lhe criar o ambiente de iluminação ideal na sua casa com o

seu smartphone ou outros dispositivos. Crie uma dimensão extra para características arquitetónicas ou

simplesmente atrás de objetos. Dobre, modele ou torça, a escolha é sua.

Conectividade sem fios
Controlo com os seus dispositivos inteligentes iOS e Android

Sempre actualizado

Ligue até 50 lâmpadas e candeeiros

Combine a sua luz com o momento
Crie definições de luz com base na sua imagem favorita

Utilize a luz para o ajudar nas suas rotinas de dormir

Desfrute de efeitos de luz dinâmicos sincronizados com os seus momentos

Defina as luzes para se acenderem e apagarem quando está fora de casa

Adapta-se perfeitamente a qualquer decoração
A melhor flexibilidade de colocação

Fácil de cortar. Para a máxima liberdade

Varie o seu ambiente com luz colorida

A quantidade certa de luz
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Destaques
Controlo com dispositivos inteligentes

Sincronize facilmente as suas luzes da Bridge

hue da Philips já existente. Depois de

terminar, pode controlar as luzes sem fios a

partir de qualquer ponto da sua casa. Quer

esteja na sala de estar, na mesa de jantar ou

no seu quarto, o seu dispositivo inteligente

pode controlar qualquer candeeiro ligado à

ponte.

Protecção e segurança em casa

Assegure-se de que parece que está em casa,

mesmo quando está ausente. Defina alarmes

programados ou utilize temporizadores para

ligar ou desligar as luzes a horas fixas ou

aleatórias. Com acesso online, também pode

controlar a iluminação da sua casa

directamente através da aplicação no seu

dispositivo inteligente. Active limites

geográficos virtuais na aplicação e as suas

luzes ligar-se-ão ou desligar-se-ão

automaticamente ao entrar ou sair de casa.

Comodidade e tranquilidade - onde quer que

esteja.

Crie as suas próprias definições de luz

Utilize a sua imagem favorita para gerar o

efeito de cor perfeito para ocasiões especiais.

Volte atrás no tempo e reviva aqueles

momentos através do carregamento da sua

própria imagem, e adapte as luzes em

conformidade. Adicione até 50 luzes a cada

definição e reactive-as com o simples toque

de um dedo.

Função temporizador

A função do temporizador permite-lhe

predefinir a que horas o seu produto Philips

Hue se acende - para ter luz quando chegar a

casa à noite. Além disso, este também permite

mudar as suas luzes gradualmente ao longo

do tempo. Utilize-o para transformar o seu

produto da família Philips Hue no seu

despertador de luz. Programe-o para uma

intensidade gradual do brilho para o desertar

do seu sono de forma suave e delicada, em

comparação com o sinal sonoro repentino de

um despertador convencional. À noite, pode

programar o temporizador para apagar as suas

luzes gradualmente para o ajudar a adormecer

naturalmente.

A dinâmica da luz

O ecossistema hue está totalmente aberto a

contribuições para desenvolvimento. Existe um

número crescente de aplicações em

desenvolvimento para o hue dentro desta

comunidade. Isto resultou em esquemas de

iluminação criativos e dinâmicos que oferecem

novas possibilidades para sincronizar as suas

luzes com a sua música favorita e dar energia

à sua festa.

Adere a qualquer superfície sólida

Dobre, molde e fixe as suas LightStrips da

família hue para realçar móveis e criar efeitos

de luz totalmente novos. Graças à fita adesiva

integrada das LightStrips da família hue, é fácil

instalar o produto em qualquer lugar e em

qualquer peça de mobiliário.

Cortar à medida necessária

As Philips Hue LightStrips proporcionam uma

liberdade total de design para a iluminação da

sua casa. Para maior conveniência, estas tiras

flexíveis de 2 m são fornecidas com marcas de

corte que o ajudam a cortar segundo a medida

adequada à aplicação.

Até 16 milhões de cores

Escolha entre 16 milhões de cores para

combinar a sua luz com cada momento.

Adicione realces de detalhes à sua casa.

Ilumine um espaço com uma explosão de cor.

Ou reflicta uma onda de cor nas suas paredes

com tons fascinantes.
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Especificações
Design e acabamento
Material: sintético

Cor: transparente

Funcionalidade extra/acessório incl.
Intensidade regulável

LEDs integrados

Mudança de cores (LED)

Adaptador de corrente incluído

Efeito de luz difusa

Ligação de luz ZigBee

FFP - Embalagem de abertura fácil

Dimensões e peso do produto
Altura: 1,1 cm

Comprimento: 200 cm

Largura: 0,3 cm

Peso líquido: 0,260 kg

Especificações técnicas
Alimentação elétrica: 230 V, 50-60 Hz

Número de lâmpadas: 1

Potência da lâmpada incluída: 12 W

Potência máxima da lâmpada de substituição:

12 W

Fluxo luminoso total do candeeiro: 120 lm

Candeeiro de intensidade de luz regulável

LED

Código IP: IP20, proteção contra objetos com

mais de 12,5 mm, sem proteção contra água

Classe de proteção: II - isolamento duplo

Assistência
Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
Altura: 6,6 cm

Comprimento: 25,9 cm

Largura: 16,1 cm

Peso: 0,580 kg

Diversos
Concebida especialmente para: Sala de estar

e quarto, Cozinha

Estilo: Expressivo

Tipo: Luz indirecta
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