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a mai flexibilă sursă de lumină imaginabilă. Extinde Philips Hue Lightstrip Plus cu aceste 
tensii de 1 metru pentru suprafeţe mai mari. Ajustează banda, ataşeaz-o la orice 
prafaţă solidă şi bucură-te de o putere luminoasă ridicată.

Dă formă luminii așa cum dorești
• Extinde Lightstrip Plus cu extensii de 1 metru
• Extensibil până la 10 metri
• Flexibilitate desăvârșită: modelează, îndoaie și extinde
• Necesită Philips Lightstrip Plus și o consolă Philips Hue



 Extinde Lightstrip Plus

Extinde Philips Hue Lightstrip Plus cu aceste extensii 
de 1 metru pentru a acoperi suprafeţe mai mari și a 
face posibile numeroase aplicaţii.

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.

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.

Necesită Lightstrip Plus

Acest produs poate fi folosit doar pentru a extinde 
Philips Hue Lightstrip Plus și trebuie conectat la 
consola Philips Hue.
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Specificaţii
Design și finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: multicolor

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

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 0,5 cm
• Lungime: 100 cm
• Lăţime: 1,5 cm
• Greutate netă: 0,053 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: becul nu este inclus
• Flux luminos total al corpului de iluminat: 800 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: 10,5 cm
• Greutate: 0,160 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Birou de acasă
• Tip: Lumină indirectă
•
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