
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Lightstrip Plus, paket med 
2 meter + 1 meter

1 x 2 meter + 1 x 1 meter 

ljusslinga

1 st strömkälla
1 st hörnkontakt medföljer
Vitt och färgat ljus

8718699625856

O
fö
Lä
be
Plu
ändliga möjligheter
r en upplevelse utöver det vanliga
gg till en Lightstrip Plus i ditt Philips Hue-system och använd den som en läcker 
lysningsdetalj under bardiskar eller skåp och bakom underhållningssystem. Lightstrip 
s kan både böjas, kortas av och förlängas efter behov.

Forma ljuset som du vill
• Ultimal flexibilitet: kan formas, böjas och förlängas
• Kan förlängas upp till 10 meter
• Högt ljusflöde: 1 600 lumen
• Kräver en Philips Hue-brygga

Oändliga möjligheter
• Var kreativ med 16 miljoner färger
• Synkronisera ljuset med musik och filmer
• Sätt ljus på ditt spelande
• Skapa rätt stämning med varmvitt till kallt dagsljus
• Vakna och somna naturligt
• Koppla av, läs, koncentrera dig och ladda batterierna med egna ljusinställningar
• Smart styrning både utanför och i ditt hem
• Ställ in en timer för bekvämlighetens skull
• Installationsfri dimring



 Ultimat flexibilitet

Philips Hue Lightstrip Plus är den mest flexibla 
ljuskällan du kan tänka dig. Du kan forma den 
nästan hur du vill och använda tejpen på 
baksidan för att fästa den på solida ytor. Om 
det behövs kan du minska Philips Hue 
Lightstrip Plus till valfri storlek vid 
saxmarkeringarna. Integrera Philips Hue 
Lightstrip Plus i möbler, i alkover och under 
köksskåp, eller framhäv arkitektoniska detaljer 
med en jämnt, indirekt belysning. Philips Hue 
Lightstrip Plus är en mångsidig och robust 
ljuskälla som ger ditt rum nytt liv.

Kan förlängas upp till 10 meter

Förläng Philips Hue Lightstrip Plus upp till 10 
meter genom att lägga till 1-
metersförlängningar för att täcka större ytor 
och möjliggöra bredare användningsområden. 
Från stark konturbelysning till dämpat ledljus i 
korridorer eller trappor; allt är möjligt. Philips 
Hue Lightstrip Plus ger dig konsistenta färger 
från första till sista förlängningssladd.

Högt ljusflöde: 1 600 lumen

Med ett ljusflöde på hela 1 600 lumen och god 
ljustäckning över hela längden kan Hue 
Lightstrip Plus användas som både en dekorativ 
och funktionell ljuskälla.

Kräver en Philips Hue-brygga

Anslut dina Philips Hue-lampor med bryggan 
för att styra belysningen från din smartphone 
eller surfplatta via Philips Hue-appen.

Var kreativ med färg

Lek med ljuset och välj bland 16 miljoner färger 
som omedelbart ändrar rummets utseende 

och atmosfär. Med ett enkelt knapptryck 
ändrar du stämningen i rummet. Återupplev 
ögonblicken från dina favoritfoton med inslag 
av ljus. Spara dina favoritinställningar och 
hämta dem med ett enkelt knapptryck.

Synkronisera med musik och filmer

Utvidga tv-tittarupplevelsen till hela rummet 
eller synka ljuset med din favoritmusik och se 
hur det reagerar på rytmen. Ladda ned 
tredjepartsapparna och upptäck allt fantastiskt 
som du kan göra med Philips Hue.

Sätt ljus på ditt spelande

Ta spelupplevelsen till en helt ny nivå genom 
att ladda ned tredjepartsapparna och upptäck 
allt fantastiskt som du kan göra med Philips 
Hue.
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Funktioner
Lightstrip Plus, paket med 2 meter + 1 meter
1 x 2 meter + 1 x 1 meter ljusslinga 1 st strömkälla, 1 st hörnkontakt medföljer, Vitt och färgat ljus
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Miljö
• Driftsfuktighet: 5 % < H < 95 % (ej kondenserande)
• Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C

Garanti
• 2 år

Ljusslinga
• Ljusflöde: 16 miljoner färger, 2 000–6 500 K, 

Endast dimbar via smartphone eller surfplatta
• Max. vilolägeseffekt: 0,5 W
• Uppgraderbar programvara: När den är ansluten 

till Hue-bryggan
• Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
• Wattal: 20,5 W
• Färgtemperatur: 16 miljoner färger, Varmvitt till 

kallt dagsljus
• Kan kapas
• Ingångsspänning: 220 - 240 V
• Lumental: 740 lm vid 2 200 K, 760 lm vid 2 700 K, 

850 lm vid 4 000 K, 900 lm vid 6 500 K
• IP-kod 20: Inget skydd mot vatten, Skydd mot 

föremål större än 12,5 mm
• Höjd: 4 mm
• Längd: 3000 mm
• Bredd: 14 mm

Förpackningens innehåll
• Ljusslinga, 2 meter: 1
• 1 meter ljusslinga (förlängning): 1
• Hörnanslutningskabel: 1
• Strömadapter för ljusslinga: 1

Design och finish
• Färger: flera
• Material: silikon

Tekniska specifikationer
• Livslängd: 25 000 tim
• Vikt: 1,4 kg
•

8718699625856

Specifikationer
Lightstrip Plus, paket med 2 meter + 1 meter
1 x 2 meter + 1 x 1 meter ljusslinga 1 st strömkälla, 1 st hörnkontakt medföljer, Vitt och färgat ljus
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