
Oändliga möjligheter
Den mest flexibla ljuskällan du kan tänka dig. Förläng Philips Hue

Lightstrip Plus med förlängningar på 1 meter för större utrymmen.

Forma den, fäst den på valfri fast yta och njut av det höga

ljusflödet.

Oändliga möjligheter

• Lys upp din underhållning med smart belysning

• Starkt ljusflöde som är lika funktionellt som mysigt

• Böj, korta av eller förläng din ljuslist

• Styr med app eller röst*

Forma ljuset som du vill

• Kräver en Philips Lightstrip Plus och en Philips Hue-brygga

• Kan förlängas upp till 10 meter

Enkel smart belysning

• Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-appen

• Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning

• Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus

• Lås upp hela utbudet av smarta lampfunktioner med Hue-brygga

Ljusslinga Plus 1
meter förlängning

Hue White och Color
Ambiance

Integrerad LED-belysning

Snabbstyrning med Bluetooth

Styr med app eller röst*

Lägg till en Hue Bridge för att få

tillgång till mer
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Funktioner
Lys upp din underhållning!

Låt dig uppslukas av en film, ett spel
eller musik med ljusets magi. Välj
mellan miljoner färger och oräkneliga
belysningsalternativ för att omvandla
ett vardagsrum till en privat biosalong
– allt du behöver ta med dig är
popcorn.

Starkt ljusflöde

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.

Böj, korta av eller förläng din ljuslist

Denna ljusslinga för inomhusbruk är
den mest flexibla ljuskälla du kan tänka
dig. Du kan forma, böja eller korta av
remsan så att den passar mindre
utrymmen, eller lägga till en
förlängning för att täcka större ytor.
Överblivna bitar går inte till spillo
eftersom du kan fästa dem vid andra
basenheter med hjälp av den
medföljande kontaktklämman.

Styr med app eller röst*

Philips Hue fungerar med Alice, Siri och
Google Assistant. Med enkla
röstkommandon kan du dimra, öka
eller ändra färg på belysningen,
oavsett om du vill styra en enda lampa
eller all belysning i hemmet.
Röstkontroll kräver en Philips Hue
Bridge och en kompatibel
partnerenhet.

Kräver en Lightstrip Plus

Den här produkten kan bara användas
för att förlänga Philips Hue Lightstrip
Plus och måste anslutas till Philips
Hue-bryggan.

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.
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Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-
appen

Med Hue Bluetooth-appen kan du
styra dina Hue smartlampor i ett enskilt
rum i ditt hem. Lägg till upp till 10
smartlampor och styr dem med en
enkel knapptryckning på din mobila
enhet.

Skapa en personlig upplevelse med
färggrann smart belysning

Förvandla ditt hem med över 16
miljoner färger, och skapa rätt atmosfär
för alla situationer på ett ögonblick.
Med en knapptryckning kan du skapa
feststämning för ett party, förvandla
ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram
din heminredning med färgaccenter,
och mycket mer.

Skapa rätt stämning med varmvitt till
kallvitt ljus

Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger
olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus.
Med fullständig dimbarhet från ljust till
dämpat nattljus kan du ställa in dina
lampor på den perfekta nyansen och
ljusstyrkan för dina dagliga behov.

Lås upp hela utbudet av smarta
lampfunktioner med Hue Bridge

Lägg till en Hue Bridge (säljs separat)
till din smarta belysning så att du kan
uppleva hela utbudet av Philips Hue-
funktioner. Med en Hue Bridge kan du
lägga till upp till 50 smarta ljuskällor för
styrning i hela hemmet. Skapa rutiner
för att automatisera hela din smarta
hembelysningssetup. Styr din
belysning när du är borta eller lägg till
tillbehör som rörelsesensorer och
smarta strömbrytare.

Specifikationer
Design och finish

• Färg: flerfärgad

• Material: syntet

Miljö

• Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-
kondenserande)

• Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

• Färgväxlande (LED): Ja

• Integrerad LED-belysning: Ja

• ZigBee Light Link: Ja

8718699703448



Ljusslinga

• Färgtemperatur: 2000-6500 K

• Kan kapas: Ja

• Kan förlängas: Ja

• Ljusflöde: 16 miljoner färger, 2 000–
6 500 K, Endast dimbar via
smarttelefon eller surfplatta, Varmvitt
till kallt dagsljus

• Max. vilolägeseffekt: 0,5 W

• Uppgraderbar programvara: När den
är ansluten till Hue Bridge

• Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde

• Totalt ljusflöde: Armatur: 950,
Inklusive förlängningar: 1 600

• Wattal: 11,5 W

Övrigt

• Typ: Indirekt ljus

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

• Livslängd: 25,000 h

• Dimbart armatur: Ja

• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten

• Skyddsklass: II – dubbelisolerad

Förpackningens innehåll

• Hörnanslutningskabel: 1

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8718699703448

• Nettovikt: 0,062 kg

• Bruttovikt: 0,115 kg

• Höjd: 14,000 cm

• Längd: 5,500 cm

• Bredd: 8,800 cm

• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718699703448

• Materialnummer (12NC):
929002269201

• EAN/UPC - Hölje: 8718699703455

• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,115 kg

• Nettovikt: 0,062 kg

• SAP-höjd (per del): 14,000 cm

• SAP-längd (per del): 5,500 cm

• SAP-bredd (per del): 8,800 cm
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