
Valoa juuri sinne, missä
sitä tarvitset
Philips LightStrips -nauhat ovat joustavin ratkaisu, jolla voit piristää

kotisi sisustusta. Voit muokata ja leikata nauhat haluamallasi

tavalla. Yhden metrin nauha sopii erityisesti sisustusesineiden

korostamiseen, työpöydän alle tai keittiön kaapiston alapuolelle.

Turvallinen ja helppokäyttöinen

• Turvallinen LED-tekniikka

• Helppokäyttöinen valokytkin

• Suojaava silikonikerros

Anna valon sulautua luonnollisesti sisustukseesi

• Luonnollinen valkoinen epäsuora valo

Joustava asennus

• Helppo asentaa teipillä

• Leikkaa oikean kokoiseksi

• Helppo Plug & Play -asennus

Epäsuora valaistus
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Kohokohdat
Turvallinen LED-tekniikka

LightStrip-valonauhoja voi käsitellä ja
käyttää turvallisesti ilman sähköiskun
pelkoa.

Helppokäyttöinen valokytkin

LightStrip-valonauhat voi sytyttää ja
sammuttaa helposti virtakytkimellä.

Suojaava silikonikerros
Sähköosat ovat paremmin suojassa
pölyltä ja kosteudelta myös
puhdistuksen aikana.

Luonnollinen valkoinen epäsuora valo
Valkoinen, 350 luumenia metriä kohti
valaiseva luonnollinen valo mukautuu
sisustukseen epäsuoran valotehosteen
ansiosta.

Helppo asentaa

Voit kiinnittää LightStrip-valonauhan
haluamaasi paikkaan taustapuolen
korkealaatuisen liimapinnan ansiosta.

Leikkaa oikean kokoiseksi

LightStrip-valonauhat voi tarvittaessa
leikata oikeaan kokoon.
Leikkauskohdat on merkitty
tuotteeseen.

Helppo Plug & Play -asennus
Plug & Play -asennuksen ansiosta
LightStrip-valonauhojen asennus ja
käyttöönotto onnistuu helposti ja
nopeasti. Kaikki tarvittavat tarvikkeet
löytyvät pakkauksesta ja ohjeet
pikaoppaasta.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: Läpinäkyvä

• Materiaali: muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Säädettävä spotti: ei

• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
ei

• Integroitu LED: Kyllä

• Johdossa virtakytkin: Kyllä

• Mukana verkkolaite: Kyllä

• Mukana kauko-ohjain: ei

• Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

• Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone, Keittiö

• Tyyli: Ilmeikäs

• EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 0,8 cm

• Pituus: 100 cm

• Nettopaino: 122 kg

• Leveys: 0,13 cm

Huolto

• Takuu: 3 vuotta
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Tekniset tiedot

• Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia

• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 32 W

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
460

• Hehkulampputekniikka: LED, 12 V

• Valon väri: 2700

• Verkkovirta: 100 - 240 V

• Valaisin himmennettävissä: ei

• LED: Kyllä

• Kiinteä LED: Kyllä

• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho:
6.5

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696164020

• Nettopaino: 0,102 kg

• Bruttopaino: 0,190 kg

• Korkeus: 139,000 mm

• Pituus: 57,000 mm

• Leveys: 137,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915005515101
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