
Ubegrensede
muligheter
Gi ekstra farger til ethvert rom med den fleksible lysrekken. som

leveres med strømforsyning. Lysrekken kan pares med en Hue

Bridge, slik at du får alt du trenger av smarte belysningsfunksjoner.

Ubegrensede muligheter

• Piff opp underholdningen ved hjelp av intelligent belysning

• Funksjonelt og stemningsfylt klart lys

• Form, del eller forleng en Lightstrip

Form lyset slik du vil ha det

• Kan forlenges med opptil ti meter

Enkel smartbelysning

• Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen

• Styr belysningen med stemmen*

• Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

• Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom
varmt og kjølig

• Få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene med Hue Bridge

Lightstrip Plus-
basispakke V4 – 2 meter

Hue White og farget
stemning

Strømforsyningen er inkludert

Direkte styring via Bluetooth

Styres med app eller stemmen*

Legg til Hue Bridge for å få

tilgang til flere funksjoner
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Høydepunkter
Piff opp underholdningen

Fordyp deg i filmen, spillet eller
musikken ved hjelp av lysets magi. Med
millioner av farger å velge mellom og
utallige belysningsalternativer, kan du
gjøre en hvilken som helst stue om til
en privat kinosal – alt du trenger å ta
med er popcorn!

Mengde klart lys

Med lys over hele lengden og en høy
effekt på 1600 lumen, gir Philips Hue
Lightstrip nok belysning til at du kan
bruke den både som en dekorativ og
funksjonell lyskilde.

Form, del eller forleng en Lightstrip

Lysremser for innendørsbruk er svært
fleksible. Du kan forme og bøye dem,
slik at du kan plassere dem der du selv
ønsker. Fest en Lightstrip-forlengelse
for å dekke større overflater, eller del
den for å kunne plassere den på steder
med lite plass. Delen som er til overs
trenger du ikke å kaste: Bruk
kontaktklemmen som følger med, og
fest den til en annen basisenhet!

Kan forlenges med opptil ti meter

Bruk forlengere på én meter* til å
forlenge Philips Hue Lightstrip Plus
med opptil ti meter. Dette gir større
anvendelighet og gjør at du kan dekke
større overflater. Fra klare lysstråler fra
det skjulte til navigeringslys i gangen
eller trappen – det meste er mulig.
Philips Hue Lightstrip Plus gir jevne
farger fra første til siste forlenger.*Kan
bare forlenges med den Bluetooth-
kompatible utgaven.

Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-
appen

Med Hue Bluetooth-appen kan du
styre Hue-smartbelysningen i et enkelt
rom i hjemmet. Tilføy opptil ti
intelligente lyskilder og styr alle
sammen med et tastetrykk på
mobilenheten din.

Styr belysningen med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon
Alexa og Google Assistant, når den er
paret med en kompatibel Google Nest
eller Amazon Echo-enhet. Med enkle
talekommandoer kan du styre en
enkelt lampe, eller flere lyskilder i et
rom.
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Skap en personlig opplevelse med
fargerik smartbelysning

Transformer hjemmet med over 16
millioner farger, og skap øyeblikkelig
den rette stemningen til enhver
begivenhet. Med et tastetrykk kan du
lage feststemning, forvandle stuen til
en kinosal, fremheve interiøret ved
hjelp av farger og mye mer.

Skap den rette stemningen med hvitt
lys som kan justeres mellom varmt og
kjølig

Disse lyspærene og lysarmaturene gir
ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til
kjølig. Med full dimming fra skarpt
dagslys, til dempet nattlys, kan du
justere lyskildene slik at de lyser med
akkurat den nyansen og skarpheten du
trenger.

Få tilgang til alle de smarte
belysningsfunksjonene med Hue
Bridge

Bruk en Hue Bridge (selges separat)
sammen med smartbelysningen din for
å oppleve alle funksjonene Philips Hue
har å by på. Med en Hue Bridge kan du
legge til opptil 50 intelligente lyskilder,
som kan styres fra hvor som helst i
hjemmet. Opprett rutiner for å
automatisere smartbelysningen din.
Bestem hvordan belysningen skal
oppføre seg når du ikke er hjemme,
eller legg til tilbehør som
bevegelsessensorer og smarte
lysbrytere.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: flerfarget

• Materiale: silikon

Miljøet

• Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 %
(ikke kondenserende)

• Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Skifter farge (LED): Ja

• Spredende lyseffekt: Nei

• Kan dimmes: Ja

• Integrert LED: Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Lightstrip

• Fargetemperatur: 2000-6500 K

• Kan klippes: Ja

• Kan forlenges: Ja

• Inngangsspenning: 220V-240V

• Maks. strømforbruk i standbymodus:
0,5 W

• Total lumeneffekt: Armatur: 1600,
Inkludert skjøteledninger: 1600

• Wattstyrke: 20 W

Diverse

• Type: Indirekte lys

Strømforbruk

• Effekt: 19 W

Mål og vekt på produktet

• Høyde: 0,55 cm

• Lengde: 200 cm

• Bredde: 1,45 cm

Service

• Garanti: To år
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Tekniske spesifikasjoner

• Levetid på opptil: 25 000 time(r)

• Levetid: 25,000 h

• IP-klasse: IP20

• Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert

Det som er i esken

• Strømadapter: 1

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718699703424

• Nettovekt: 0,358 kg

• Bruttovekt: 0,445 kg

• Høyde: 14,000 cm

• Lengde: 7,500 cm

• Bredde: 14,000 cm

• Materialnummer (12NC):
929002269101
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