Lightstrip Plus V4 perusosa, 2 metriä
Hue White and Color
Ambiance
Mukana virtalähde
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai
äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan
avulla

8718699703424

Rajattomat
mahdollisuudet
Tuo mihin tahansa kotisi nurkkaan upeaa värillistä valoa joustavan
valonauhan avulla, joka sisältää virtalähteen. Yhdistämällä
valonauhan Hue Bridge ‑siltaan saat käyttöösi kaikki
älyvalaistustoiminnot.
Rajattomat mahdollisuudet
• Tehosta viihdekokemustasi älykkäällä valaistuksella
• Kirkas valo toimii niin käytännöllisesti kuin tunnelmanluojanakin
• Muotoile, leikkaa ja pidennä Lightstrip-nauhaa
Muotoiltavaa valoa
• Pidennettävissä jopa 10 metrin pituuteen
Helppokäyttöinen älyvalaistus
• Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
• Luo personoitu asiakaskokemus värikkäällä älyvalaistuksella
• Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä
valoilla
• Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!
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Kohokohdat
Tehosta viihdekokemustasi

Uppoudu elokuvan, pelin tai musiikin
maailmaan taianomaisessa
valaistuksessa. Valittavissasi on
miljoonia eri värejä ja lukuisia eri
valaistusvaihtoehtoja, joiden avulla
muunnat olohuoneesi hetkessä
henkilökohtaiseksi elokuvateatteriksesi
– vain popcorn puuttuu!
Kirkas valoteho

Muotoile, leikkaa ja pidennä
Lightstrip-nauhaa

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa
Bluetooth-sovelluksella

Joustavuudeltaan lyömätön,
sisäkäyttöön tarkoitettu valonauha
muotoutuu ja taipuu tilan mukaan.
Isommilla pinnoilla voi käyttää
Lightstrip-jatkonauhaa, ja pienemmissä
tiloissa nauhaa voi tarvittaessa leikata.
Ylijäämäpala ei mene hukkaan: nauhan
mukana toimitettavan liittimen avulla
irti leikatun nauhanpalan voi liittää
toiseen Lightstrip-perusyksikköön!

Hue Bluetooth ‑sovelluksella voit
ohjata kaikkia asunnon Hueälyvalaisimia yhdestä huoneesta. Voit
lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä
näppärästi mobiililaitteen painikkeella.
Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*

Pidennettävissä jopa 10 metrin
pituuteen

Tasaisen valontuoton ja suuren 1 600
lumenin valotehon ansiosta Philips
Hue ‑valonauhoja voi käyttää sekä
sisustus- että yleisvalaistuksessa.
Philips Hue Lightstrip Plus -nauhan voi
pidentää jopa kymmenen metrin
pituiseksi 1 metrin jatkonauhoja*
lisäämällä, jos valaistusta tarvitaan
suuremmalle alueelle. Luo kirkas
epäsuoran valaistuksen ratkaisu tai
miellyttävä opastevalaistus esimerkiksi
käytävään tai portaisiin – Philips Hue
Lightstrip Plus toistaa värit selkeästi
koko nauhan mitalta.*Voidaan käyttää
ainoastaan Bluetooth-yhteensopivan
version pidentämiseen.

Philips Hue toimii Amazon Alexan ja
Google Assistantin kanssa, kun
käytössä on yhteensopiva Google
Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevillä
äänikomennoilla voit ohjata useita
huoneessa olevia valoja tai vain yhtä
lamppua.
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Luo personoitu kokemus värikkäällä
älyvalaistuksella

Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai
kylmän valkoisen sävyisillä valoilla

Vapauta älykkään valaistuksen kaikki
ominaisuudet Hue-sillan avulla!

Vaihda kotisi tunnelmaa yhdessä
hetkessä tilanteen mukaan yli
16 miljoonalla eri värillä. Yhdellä
painikkeella voit luoda juhlatunnelman,
muuntaa olohuoneesi
elokuvateatteriksi, tehostaa kodin
sisustusta väreillä ja paljon muuta.

Nämä lamput ja valaisimet tuovat
kotiin lämpimän tai viileän valkoisen
sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta
himmeään yövaloon kulloisenkin
tarpeen mukaan.

Lisäämällä Hue Bridgen (myydään
erikseen) saat kaikki Philips Hue
‑ominaisuudet käyttöösi. Hue Bridgeen
voi lisätä jopa 50 älykästä valoa, joita
voit ohjata kotona. Voit käyttää kodin
valaistuksen automatisoinnin apuna
esimerkiksi rutiiniaikatauluja. Voit
säätää valoja myös kodin ulkopuolelta
ja lisätä erilaisia työkaluja, kuten
liiketunnistimia ja älykkäitä kytkimiä.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: monivärinen
• Materiaali: silikoni
Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H
<< 95 % (ei tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Väriä vaihtava (LED): Kyllä
• Epäsuora valo: ei
• Himmennettävä: Kyllä
• Integroitu LED: Kyllä
Takuu
• 2 vuotta: Kyllä
Lightstrip
• Värilämpötila: 2000-6500 K
• Leikattavissa oikeaan mittaan: Kyllä
• Laajennettava: Kyllä
• Tulojännite: 220V-240V
• Virrankulutus valmiustilassa enintään:
0,5 W
• Valovirta yhteensä: Valaisin: 1 600,
Laajennusten kanssa: 1 600
• Teho: 20 W

Yleistä
• Tyyppi: Epäsuora valaistus
Tehonkulutus
• Teho: 19 W
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 0,55 cm
• Pituus: 200 cm
• Leveys: 1,45 cm
Huolto
• Takuu: 2 vuotta
Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
• Käyttöikä: 25,000 h
• IP-koodi: IP20
• Turvallisuusluokka: II kaksoiseristetty
Pakkauksen sisältö
• Verkkolaite: 1
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Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8718699703424
• Nettopaino: 0,358 kg
• Bruttopaino: 0,445 kg
• Korkeus: 14,000 cm

• Pituus: 7,500 cm
• Leveys: 14,000 cm
• Materiaalitunnus (12NC):
929002269101
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