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ntru o experienţă extraordinară
augă LightStrip Plus la sistemul Philips Hue şi creează o experienţă captivantă sub blatul 
 bar sau dulapurile de perete şi în spatele sistemelor de divertisment. Lightstrip Plus îţi 
rmite să îndoi, să tai şi să prelungeşti benzile pentru aplicaţia dorită.

Dă formă luminii așa cum dorești
• Flexibilitate desăvârșită: modelează, îndoaie și extinde
• Extensibil până la 10 metri
• Putere mare de iluminare: 1600 lumeni
• Necesită o consolă Philips Hue

Posibilităţi nelimitate
• Fii creativ cu 16 milioane de culori
• Sincronizează luminile cu muzica și filmele
• Lumină pentru experienţa de joc
• Creează ambianţa dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
• Terezește-te și mergi la culcare în mod natural
• Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu reţetele de lumină
• Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanţă
• Setează temporizatoare comode
• Reglare fără instalare



 Flexibilitate desăvârșită

Philips Hue Lightstrip Plus este cea mai flexibilă 
sursă de lumină imaginabilă. Poţi să modelezi 
banda în aproape orice formă și să folosești 
banda adezivă de pe spate pentru a o atașa pe 
orice suprafaţă solidă. Dacă este nevoie, poţi să 
tai banda Philips Hue Lightstrip Plus la 
dimensiunea dorită folosind marcajele de 
tăiere. Integrează Philips Hue Lightstrip Plus pe 
orice mobilă, în unghere ori sub dulapurile 
suspendate de bucătărie sau evidenţiază 
elemente arhitecturale cu o lumină plăcută. 
Philips Hue Lightstrip Plus este cea mai 
versatilă și mai robustă sursă de lumină care îţi 
va însufleţi camera.

Extensibil până la 10 metri

Extinde Philips Hue Lightstrip Plus cu până la 
10 metri adăugând extensii de câte 1 metru, 
pentru a acoperi suprafeţe mai mari și a face 
posibile numeroase aplicaţii. De la iluminat 
indirect strălucitor la iluminat ambiental delicat 
pe holuri sau scări, orice este posibil. Philips 
Hue îţi oferă uniformitate deplină a culorilor, 
de la prima până la ultima extensie.

Putere mare de iluminare: 1600 lumeni

Cu o putere luminoasă ridicată, de 1600 de 
lumeni, și o acoperire care depășește lungimea 
totală, Lightstrip Plus asigură suficientă lumină 
pentru a fi utilizată atât în scopuri decorative, 
cât și cu rol funcţional.

Necesită o consolă Philips Hue

Conectează-ţi luminile Philips Hue la consolă 
pentru a le controla de pe smartphone sau 
tabletă prin aplicaţia Philips Hue.

Fii creativ cu culorile

Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de 
culori pentru a schimba imediat aspectul și 

atmosfera camerei tale. Creează cadrul potrivit 
fără efort, la o atingere de buton. Folosește o 
fotografie preferată și retrăiește acel moment 
special cu o explozie de lumină. Salvează-ţi 
setările de lumină preferate și activează-le 
oricând dorești, printr-o singură atingere.

Sincronizare cu muzica și filmele

Extinde experienţa de vizionare la televizor în 
întreaga încăpere sau sincronizează luminile cu 
muzica preferată și vezi cum reacţionează 
luminile la ritm. Descarcă aplicaţii terţe și 
descoperă lucrurile uimitoare pe care le poţi 
face cu Philips Hue.

Lumină pentru experienţa de joc

Du-ţi experienţa de joc la nivelul următor. 
Descarcă aplicaţiile terţe și descoperă lucrurile 
uimitoare pe care le poţi face cu Philips Hue.
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Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: multicolor

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Putere reglabilă
• LED integrat
• Schimbarea culorii (LED)
• Adaptor pentru alimentare inclus
• ZigBee Light Link
• Efect de lumină difuză
• Conector universal

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 0,5 cm
• Lungime: 200 cm
• Lăţime: 1,5 cm
• Greutate netă: 0,337 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz

• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: becul nu este inclus
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 1600 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Durata de viaţă de până la: 20.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 5,1 cm
• Lungime: 21 cm
• Lăţime: 21 cm
• Greutate: 0,510 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Birou de acasă
• Tip: Lumină indirectă
•
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