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Kleur je wereld met licht
Met de Philips Hue Lightstrip-uitbreidingskit schept u thuis de ideale sfeer met uw smartphone of tablet. Creëer

een extra dimensie voor architectonische elementen of verlicht objecten van achteren. Aanpassen, vormgeven,

accentueren - aan u de keus.

Draadloze connectiviteit
Bediening via iOS- en Android-apparaten

Altijd up-to-date

Sluit tot wel 50 lampen aan

De juiste verlichting voor elk moment
Creëer jouw eigen lichtinstellingen op basis van een favoriete foto

Gebruik licht om jouw slaaproutine te verbeteren

Geniet van gesynchroniseerde dynamische lichteffecten

Je kunt jouw lampen in- en uitschakelen wanneer je niet thuis bent

Perfect voor elk interieur
Ultieme flexibiliteit bij plaatsing

Eenvoudig te knippen voor maximale vrijheid

Verander de sfeer met gekleurd licht

Precies de juiste lichtopbrengst
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Kenmerken
Bediening via smartphone of tablet

Als je jouw verlichting met jouw Philips Hue-

bridge synchroniseert, kunt je je verlichting

draadloos bedienen vanuit elke kamer in het

huis. Of je nu in de woonkamer, keuken of

slaapkamer bent, met jouw smart device

bedien je elke lamp die is aangesloten op de

bridge.

Veiligheid thuis

Zo lijkt het alsof je thuis bent, ook wanneer dat

niet zo is. Zet geprogrammeerde alarmen of

gebruik timers om jouw lampen aan of uit te

zetten, op vaste of willekeurige tijden. Met

online toegang kun je ook jouw thuisverlichting

direct via de app op jouw mobiele apparaat

beheren. Schakel geofencing in de app in en je

lampen worden automatisch

in- of uitgeschakeld wanneer je het huis

binnenkomt of verlaat. Handig en

geruststellend, waar je ook bent.

Creëer jouw eigen lichtinstellingen

Creëer de perfecte kleursfeer op basis van jouw

favoriete foto. Ga terug in de tijd en beleef

bijzondere momenten opnieuw door

een eigen foto te uploaden en het licht erop af

te stemmen. Voeg tot wel 50 lampen toe aan

elke instelling en breng herinneringen weer tot

leven.

Timerfunctie

Met de timerfunctie kun je niet alleen instellen

hoe laat jouw Philips Hue lamp moet worden

ingeschakeld, maar ook wanneer de

lichtsterkte moet toe- en afnemen. Zo maak je

een lichtwekker van jouw Philips Hue lamp.

Stel in dat het helderheidsniveau 's morgens

langzaam wordt opgebouwd zodat je

geleidelijk en prettig wakker wordt, in

tegenstelling tot bij een traditionele wekker.

Ook kun je de timer zo instellen dat het licht 's

avonds geleidelijk afneemt, zodat je sneller in

slaap valt.

Lichtdynamica

Het Hue-ecosysteem biedt talloze

mogelijkheden voor ontwikkelaars. In de

community worden steeds meer toepassingen

voor Hue ontwikkeld. Zo zijn er al meerdere

creatieve en dynamische lichtschema's

waarmee je jouw verlichting op je favoriete

muziek kunt afstemmen. De dansvloer is

geopend!

Past op elk solide oppervlak

Buig, vervorm en bevestig je Friends of Hue

LightStrips om meubilair te accentueren en

unieke lichteffecten te creëren. Dankzij de

geïntegreerde tape in Friends of Hue

LightStrips is het eenvoudig om het product

waar dan ook te plaatsen.

Op maat te knippen

Met de Philips Hue Lightstrips bent u volledig

vrij in het organiseren van uw thuisverlichting.

Voor uw gemak zijn deze flexibele strips van 2

meter voorzien van markeringen die duidelijk

aangeven hoe u de strips op maat kunt

knippen.

Tot 16 miljoen kleuren

Kies uit 16 miljoen kleuren om jouw licht af te

stemmen op jouw interieur. Accentueer een

bijzonder kunstwerk, verlicht een ruimte met

een sfeervol kleurtje of geef een muur extra

uitstraling met een subtiele tint.
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Specificaties
Design en afwerking
Materiaal: kunststof

Kleur: doorzichtig

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
Dimbaar

Ingebouwde LED

Met kleurverandering (LED)

Inclusief stroomadapter

ZigBee Light Link

Afmetingen en gewicht van product
Hoogte: 1,1 cm

Lengte: 200 cm

Breedte: 0,3 cm

Nettogewicht: 0,260 kg

Technische specificaties
Netspanning: 230 V, 50-60 Hz

Aantal lampen: 1

Vermogen meegeleverde lamp: 12W

Maximaal vermogen vervangende lamp: 30W

Totaal lumen armatuur: 120 lm

Dimbaar armatuur: Nee

LED

Levensduur tot: 12.000 uur

IP-classificatie: IP20, bestand tegen

voorwerpen groter dan 12,5 mm, niet bestand

tegen water

Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

Service
Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief verpakking
Hoogte: 22,8 cm

Lengte: 21,8 cm

Breedte: 6,5 cm

Gewicht: 0,580 kg

Diversen
Speciaal ontworpen voor:

Woonkamer/slaapkamer, Keuken

Stijl: Expressive

Type: Indirect licht
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