
Lõputud võimalused
Pikendage Hue ribavalgustit (müüakse eraldi) selle 40-tollise

pikendusega. Kinnitage kaasasoleva kleeplindi abil painduv LED-

ribavalgusti mis tahes pinnale, et tuua värvilist valgust ükskõik mis

ruumi. Ühildub ainult Philips Hue Lightstrip Plus V4-ga.

Lõputud võimalused

• Võimendage oma meelelahutust nutika valgustusega

• Ere valgus nii funktsionaalseks kasutamiseks kui ka meeleoluks

• Nõuab Bluetoothiga ühilduvat Lightstrip Plusi

Kujundage valgustust oma soovi järgi

• Pikendatav kuni 10 meetri pikkuseks

Lihtne nutikas valgustus

• Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit

• Juhtige valgusteid oma häälega*

• Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus

• Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu

• Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

Lightstrip Plus
pikendus V4, 1 meeter

Hue White and color
ambiance

Integreeritud LED

Kohene juhtimine Bluetoothi

kaudu

Juhtige rakenduse või häälega*

Lisafunktsioonide avamiseks

lisage Hue Bridge
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Esiletõstetud tooted
Võimendage oma meelelahutust

Elage end filmi, mängu või muusikasse
maagilise valguse abil veelgi rohkem
sisse. Valikus on miljonid värvid ja
lugematu arv valgustusvalikuid, mis
võimaldavad muuta iga elutoa
erakinoks – vaja läheb vaid popkorni!

Ere valgusvoog

Tänu kogu valgusspektrile ja tugevale
1600-luumenisele valgusvoole ja
annavad Philips Hue valgusribad
piisavalt valgust kasutamiseks nii
dekoratiivse kui ka funktsionaalse
valgusallikana.

Nõuab Bluetoothiga ühilduvat
Lightstrip Plusi

Seda toodet saab kasutada ainult
Bluetoothiga ühilduva Philips Hue
Lightstrip Plusi pikendamiseks. Otsige
pakendilt Bluetoothi logo, et
veenduda, et teil oleks Bluetoothiga
ühilduv Lightstripi põhikomplekt.

Pikendatav kuni 10 meetri pikkuseks

Saate oma Philips Hue Lightstrip Plusi
pikendada kuni 10 meetrini, lisades 1-
meetriseid pikendusi* suuremate
pindade katmiseks ja laiemas ulatuses
kasutamiseks. Kõik on võimalik, alates
erksast alkoovivalgusest kuni
ümbritseva liikumistuleni koridoris või
treppidel. Philips Hue Lightstrip Plus
tagab täiesti ühtlase värvi esimesest
kuni viimase pikenduseni.*Pikendatav
ainult Bluetoothiga ühilduva
versiooniga.

Juhtige Bluetoothi rakenduse abil
korraga kuni 10 valgustit

Hue Bluetoothi rakenduse abil saate
juhtida Hue nutikaid valgusteid oma
kodu ühes toas. Lisage kuni 10 nutikat
valgustit ja juhtige neid kõigest
näpuliigutusega oma mobiilseadmes.

Juhtige valgusteid oma häälega*

Philips Hue töötab Amazon Alexa ja
Google Assistantiga, kui on ühendatud
ühilduva Google Nesti või Amazon
Echo seadmega. Lihtsad häälkäsklused
võimaldavad teil juhtida toas nii mitut
valgustit kui ka ainult ühte lampi.

Looge värvilise nutivalgusega
isikupärastatud kogemus

Kujundage oma kodu ümber üle 16
miljoni värviga, luues kiiresti õige
õhkkonna mis tahes sündmusele. Ühe
näpuliigutusega saate luua piduliku
meeleolu peo jaoks, kujundada oma
elutoa ümber kinosaaliks, täiustada
oma kodu sisekujundust
värviaktsentidega ja palju muud.
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Looge valge sooja kuni külma valguse
abil õige meeleolu

Need pirnid ja valgustid pakuvad valge
valguse erinevaid toone külmast
soojani. Täieliku

hämardamisvõimalusega eredate kuni
nõrga eredusega öövalgustite abil
saate häälestada oma valgustuse
täiuslikule toonile ja eredusele, mis
sobitub teie igapäevavajadustega.

Avage Hue Bridge'iga täielik nutika
valguse funktsioonide valik

Lisage Hue sild (müüakse eraldi) oma
nutikatele valgustitele, et kogeda
Philips Hue täielikku funktsioonide
valikut. Hue silla abil saate oma kodus
kontrollida kuni 50 nutikat valgustit.
Looge režiime, et automatiseerida kogu
oma nutika kodu valgustuse seadistus.
Juhtige oma valgusteid liikvel olles või
lisage tarvikuid, nagu liikumisandurid ja
nutikad lülitid.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: mitmevärviline

• Materjal: silikoon

Keskkonnahoidlik

• Õhuniiskus töökeskkonnas: 5%
<H<95% (mittekondenseeruv)

• Töötemperatuur: –20 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Värvimuutev (LED): Jah

• Hajutatud valguse efekt: Ei

• Hämardatav: Jah

• Integreeritud LED: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Lightstrip

• Värvustemperatuur: 2000-6500 K

• Lõigatavus: Jah

• Pikendatavus: Jah

• Sisendpinge: 220V-240V

• Max ooterežiimi võimsus: 0,5 W

• Koguvalgusvoog luumenites: Kinnitus:
950, Koos pikendustega: 1600

• Aktiivvõimsus: 11,5 W

Mitmesugust

• Tüüp: Kaudvalgusti

Võimsustarve

• Aktiivvõimsus: 11,5 W

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 0,55 cm

• Pikkus: 100 cm

• Laius: 1,45 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)

• Tööiga: 25,000 h

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga

Pakendi sisu

• Nurgaliitmiku kaabel: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8718699703448

• Kaal pakendita: 0,062 kg

• Brutokaal: 0,115 kg

• Kõrgus: 14,000 cm

• Pikkus: 5,500 cm

• Laius: 8,800 cm

• Materjali number (12NC):
929002269201
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