
Posibilități nelimitate
Cea mai flexibilă sursă de iluminat imaginabilă. Extinde Lightstrip

Plus de la Philips Hue cu această extensie de 1 metru pentru

suprafețe mai mari. Reglează-o, atașează-o la orice suprafață

solidă și bucură-te de randamentul fluxului luminos.

Posibilități nelimitate

• Îmbunătățiți divertismentul cu iluminare inteligentă

• Lumină puternică atât funcțională, cât și decorativă

• Modelați, tăiați sau extindeți banda luminoasă

• Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii*

Dă formă luminii așa cum dorești

• Necesită o bandă Lightstrip Plus de la Philips și o consolă Philips Hue

• Extensibilă până la 10 metri

Iluminat simplu și inteligent

• Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth

• Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color

• Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece

• Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Extensie de 1 metru
Lightstrip Plus

Hue cu ambianță albă și
color

LED integrat

Control instantaneu prin

Bluetooth

Controlați prin intermediul

aplicației sau al vocii*

Adăugați o consolă Hue Bridge

pentru a descoperi mai multe
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Repere
Îmbunătățiți divertismentul

Lăsați-vă captivat de filme, jocuri sau
muzică cu magia luminii. Datorită
milioanelor de culori disponibile și
opțiunilor de iluminat fără număr, puteți
transforma orice încăpere într-o sală
privată de cinema – mai aveți nevoie
doar de floricele de porumb!

Flux luminos puternic

Cu o acoperire a luminii pe toată
lungimea și un flux luminos puternic,
de 1.600 lumeni, banda Philips Hue
furnizează suficientă lumină pentru a fi
utilizată atât ca sursă de lumină
decorativă, cât și ca sursă de lumină
funcțională.

Modelați, tăiați sau extindeți banda
luminoasă

Fiind complet flexibilă, banda
luminoasă pentru interior vă permite să
o modelați și să o îndoiți pentru a se
potrivi în spațiul dvs. Atașați o extensie
de bandă luminoasă pentru suprafețele
mai mari sau tăiați banda pentru a se
potrivi în spații mai mici. Bucata rămasă
nu va fi irosită: utilizați clema
conectoare inclusă pentru a atașa
banda pe care ați tăiat-o la o altă
unitate de bază pentru banda
luminoasă!

Controlați prin intermediul aplicației
sau al vocii*

Philips Hue funcționează cu Alice, Siri și
Google Assistant. Comenzile vocale
simple vă permit să creșteți sau să
reduceți intensitatea luminoasă și să
schimbați culoarea luminilor, indiferent
dacă doriți să controlați o singură
lampă sau toate luminile din casa dvs.
Controlul vocal necesită consola
Philips Hue Bridge și un dispozitiv
partener compatibil.

Necesită o bandă Lightstrip Plus

Acest produs poate fi utilizat numai
pentru a extinde o bandă Lightstrip
Plus de la Philips Hue și trebuie să fie
conectat la consola Philips Hue.

Extensibilă până la 10 metri

Extinde Lightstrip Plus de la Philips
Hue până la 10 metri prin adăugarea
extensiilor de 1 metru, pentru a acoperi
suprafețe mai mari și a face posibile
numeroase alte aplicații. De la un
iluminat indirect strălucitor la un
iluminat ambiental delicat pe holuri sau
scări, orice este posibil. Lightstrip Plus
de la Philips Hue îți oferă consistență
deplină a culorilor, de la prima până la
ultima extensie.
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Controlați până la 10 lumini cu
aplicația prin Bluetooth

Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți
controla luminile inteligente Hue într-o
singură încăpere a locuinței dvs.
Adăugați până la 10 lumini inteligente
și controlați-le cu o singură atingere a
unui buton de pe dispozitivul dvs.
mobil.

Creați o experiență personalizată cu
iluminatul inteligent color

Transformați-vă locuința prin
intermediul a 16 milioane de culori,
creând imediat atmosfera potrivită
pentru orice eveniment. La o singură
atingere a unui buton, puteți crea o
atmosferă festivă pentru o petrecere,
transforma sufrageria într-o sală de
cinema, amplifica decorul locuinței cu
accente color și multe altele.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină
albă caldă până la rece

Aceste becuri și instalații de iluminat
oferă diferite nuanțe de lumină albă
caldă până la rece. Datorită
reglabilității complete de la lumină
strălucitoare la lumină de veghe
estompată, puteți regla luminile la
luminozitatea și nuanța perfecte pentru
necesitățile dvs. zilnice.

Descoperiți întreaga suită de
caracteristici de iluminat inteligent cu
Hue Bridge

Adăugați o consolă Hue Bridge
(comercializată separat) la luminile dvs.
inteligente pentru a descoperi întreaga
suită de caracteristici Philips Hue. Cu o
consolă Hue Bridge, puteți adăuga
până la 50 de lumini inteligente pe
care le puteți controla în întreaga
locuință. Creați rutine pentru a
automatiza întreaga instalație de
iluminat inteligent casnic. Controlați
luminile atunci când nu sunteți acasă
sau adăugați accesorii, precum senzori
de mișcare și întrerupătoare
inteligente.

Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: multicolor

• Material: materiale sintetice

Protecția mediului

• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)

• Temperatură operațională: între -20
°C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Schimbarea culorii (LED): Da

• LED integrat: Da

• ZigBee Light Link: Da
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Lightstrip

• Temperatură culoare: 2000-6500 K

• Capacitate de tăiere: Da

• Extensibilitate: Da

• Flux luminos: 16 milioane de culori,
2.000 - 6.500 K, Intensitate reglabilă
numai prin dispozitiv inteligent, De la
o lumină albă caldă la lumină
naturală rece

• Putere max. standby: 0,5 W

• Posibilitate upgrade software: Când
este conectată la consola Hue

• Pornire: 100% lumină instantanee

• Flux luminos total: Instalație de
iluminat: 950, Inclusiv extensii: 1600

• Putere: 11,5 W

Diverse

• Tip: Lumină indirectă

Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Durată de viață: 25,000 h

• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da

• Cod IP: IP20, protecție împotriva
obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei

• Clasa de protecție: II - izolație dublă

Ce este în cutie?

• Cablu conector pentru colțuri: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718699703448

• Greutate netă: 0,062 kg

• Greutate brută: 0,115 kg

• Înălțime: 14,000 cm

• Lungime: 5,500 cm

• Lățime: 8,800 cm

• Număr material (12NC):
929002269201
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