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Vyfarbite svoj svet pomocou svetla

Predlžovací balíček svetiel Philips Hue LightStrips vám prostredníctvom smartfónu alebo zariadenia umožní

vďaka osvetleniu vytvoriť doma ideálnu náladu. Vytvorte ďalší rozmer umiestnením na architektonických prvkoch

alebo jednoducho za predmetmi. Ohýbajte, tvarujte alebo naťahujte, je to len na vás.

Bezdrôtové pripojenie
Ovládanie prostredníctvom inteligentných zariadení so systémom iOS a Android

Vždy aktuálny

Pripojte až 50 žiaroviek a svietidiel

Prispôsobte svetlo danému momentu
Vytvorte si svetelné nastavenia na základe svojho obľúbeného obrazu

Použite svetlo, ktoré vám pomôže počas vášho spánku

Vychutnajte si dynamické svetelné efekty synchronizované s daným okamihom

Nastavte zapínanie a vypínanie svietidiel, keď ste mimo domova

Dokonale sa hodí do každého interiéru
Neobmedzená flexibilita pri umiestnení

Ľahko sa reže. Pre maximálnu slobodu

Upravte atmosféru farebným svetlom

Presné množstvo svetla
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Hlavné prvky
Ovládanie prostredníctvom inteligentného
zariadenia

Stačí synchronizovať svoje svetlá s existujúcim

mostom Philips Hue. Potom budete môcť

bezdrôtovo ovládať svetlá z ktoréhokoľvek

miesta v dome. Či už je to z obývačky,

jedálenského stola alebo z vašej spálne, vaše

inteligentné zariadenie dokáže ovládať

ktorékoľvek svetlo pripojenie k mostu.

Pocit bezpečia a istoty domova

Vytvorte dojem, že ste doma, aj keď ste preč.

Nastavte plánované alarmy alebo použite

časovače na zapnutie a vypnutie svetiel v

pevnom alebo náhodnom čase. Vďaka online

prístupu môžete ovládať domáce osvetlenie

priamo pomocou aplikácie vo vašom

inteligentnom zariadení. Aktivujte v aplikácii

zónové monitorovanie (geofencing) a vaše

svetlá sa automaticky zapnú a vypnú, keď

vstúpite do domu alebo keď ho opúšťate.

Pohodlné a bezstarostné – kdekoľvek ste.

Vytvorte si vlastné svetelné nastavenia

Použite váš obľúbený obraz a vytvorte

dokonalú farebnú scénu pre špeciálne

príležitosti. Vráťte sa späť v čase a opätovne

prežite dané okamihy odovzdaním svojho

vlastného obrazu a nalaďte svetlá príslušným

spôsobom. Ku každému nastaveniu môžete

pridať až 50 žiaroviek a spomínajte, všetko len

jednoduchým klepnutím prsta.

Funkcia časovania

Funkcia časovania vám neumožňuje len vopred

nastaviť čas, kedy sa výrobok Philips Hue

rozsvieti – kvôli svetlu, keď prichádzate

večer domov. Umožní vám tiež postupom času

svetlá meniť. Použite ju na premenu výrobku

Philips Hue na svetlo pri zobúdzaní. Vopred ju

nastavte na postupné rozjasňovanie, ktoré vás

prebudí zo spánku jemným spôsobom oproti

náhlemu zapípaniu alebo zvoneniu bežného

budíka. V noci môžete časovač nastaviť tak,

aby svetlá postupne vypínal, čím vám pomôže

prirodzene zaspať.

Dynamické osvetlenie

Ekosystém hue je pre developerov úplne

otvorený. V rámci tejto komunity dochádza pre

funkciu hue k vývoju veľkého množstva

aplikácií. Dôsledkom toho vznikli otvorené

možnosti vytvorenia kreatívnych a

dynamických svetelných schém na

synchronizáciu vašich svietidiel s vašou

obľúbenou hudbou – a párty môže začať.

Prilepí sa k akémukoľvek pevnému povrchu

Ohýbajte, tvarujte a upevňujte farebné svetlá

Friends LightStrips na zvýraznenie nábytku a

vytvorenie úplne nových svetelných efektov.

Vďaka integrovanej lepiacej páske svetiel

Friends Hue LightStrips možno produkt

kamkoľvek a na akýkoľvek kus nábytku ľahko

inštalovať.

Strihané na mieru

Svetlá Philips Hue LightStrips prinášajú úplnú

slobodu dizajnu pre vaše domáce osvetlenie.

Pre zvýšené pohodlie sa tieto flexibilné 2 m

pásy dodávajú so značkami odrezania, ktoré

pomáhajú pri rezaní na veľkosť, ktorú

potrebujete.

Až 16 miliónov farieb

Vyberte si zo 16 miliónov farieb na vytvorenie

osvetlenia podľa daného okamihu. Dodajte

vášmu domovu dôraz. Rozžiarte priestor

explóziou farieb. Alebo zahaľte steny do

očarujúcich odtieňov.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
Materiál: syntetický materiál

Farba: priehľadné

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
Možnosť stmievania

Integrované LED

Meniace sa farby (LED)

Vrátane sieťového adaptéra

Efekt rozptýleného svetla

Svetelné rozhranie ZigBee

FFP – Frustration Free Pack (balík na

zamedzenie starostiam)

Rozmery a hmotnosť výrobku
Výška: 1,1 cm

Dĺžka: 200 cm

Šírka: 0,3 cm

Hmotnosť netto: 0,260 kg

Technické špecifikácie
Napájanie zo siete: 230 V, 50 – 60 Hz

Počet žiaroviek: 1

Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 12 W

Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým

výkonom: 12 W

Celkový výstup svietidla v lúmenoch: 120 lm

Svietidlo s možnosťou stmievania: áno

LED: áno

Kód IP: IP20, ochrana proti predmetom väčším

než 12,5 mm, žiadna ochrana proti vode

Trieda ochrany: II – s dvojitou izoláciou

Servis
Záruka: 2 roky

Rozmery a hmotnosť balenia
Výška: 6,6 cm

Dĺžka: 25,9 cm

Šírka: 16,1 cm

Hmotnosť: 0 580 kg

Rozličné
Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa,

Kuchyňa

Štýl: Expresívne

Typ: Nepriame svetlo
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