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M
Mu
ko
Ku
uotoiltavaa valoa
otoile erittäin joustavaa valonauhaa mielesi mukaan. Voit kiinnittää sen mihin tahansa 

vaan pintaan ja pidentää sen jopa 10 metrin pituiseksi metrin pituisilla pidennysosilla. 
n liität valonauhan Philips hue -siltaan, voit hallita sitä älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Herätä mielikuvituksesi eloon
• Kaksi metriä joustavaa valonauhaa, jota voi pidentää tai leikata osiin
• Suuri valoteho yleis- ja sisustusvalaisuun
• Leikittele lämpimän ja viileän valkoisella valolla sekä 16 miljoonalla värillä
• Synkronoi Philips hue -valaisimet musiikin ja elokuvien tahtiin

Luo tunnelmaa
• Lämpimän valkoisesta kirkkaan viileisiin päivänvalon sävyihin
• Piristy, keskity, lue ja rentoudu valon avulla

Anna mielen levätä
• Säädä valaistusta missä tahansa
• Ajasta valot helposti
• Ohjaa valoja omalla tavallasi

Helppo, luotettava ja päivitettävä järjestelmä
• Liitä jopa 50 Philips hue -valaisinta



 Muotoile, taivuta ja pidennä tarpeen 
mukaan

Hue Lightstrip Plus on äärimmäisen joustava 
valaisuratkaisu. Erillisen verkkolaitteen 
ansiosta sen asentaminen on todella helppoa: 
aseta vain nauha haluamallasi tavalla ja kiinnitä 
se taustan teipillä mihin tahansa pintaan. 
Tarvittaessa voit myös lyhentää Hue Lightstrip 
Plus -nauhaa katkaisemalla sen 
leikkauskohdasta. Kiinnitä Lightstrip Plus 
huonekaluihin, keittiökalusteisiin tai 
arkkitehtuurin yksityiskohtiin ja tuo 
yksityiskohdat esiin tasaisella epäsuoralla 
valolla. Hue Lightstrip Plus on joustava ja 
tehokas valonlähde, joka herättää huoneen 
henkiin.

Suuri 1 600 lumenin valoteho

Suuren 1600 lumenin valotehon ja tasaisen 
valontuoton ansiosta Hue Lightstrip Plus -

nauhaa voi käyttää sekä sisustus- että 
yleisvalaistuksessa.

Maalaa valolla

Leikittele valoilla ja valitse hue-sovelluksen 16 
miljoonasta väristä mielialaasi sopivin 
vaihtoehto. Philips hue Lightstrip Plus toistaa 
värit yhdenmukaisesti koko nauhan mitalta. 
Valaise suosikkivalokuvasi ja koe tärkeä hetki 
uudelleen. Tallenna parhaat valaistusasetukset 
ja käytä niitä helposti myöhemmin.

Synkronoi valo musiikin tai elokuvien 
tahtiin

Laajenna televisionkatselukokemus koko 
huoneeseen tai nosta pelikokemus uudelle 
tasolle. Lataa kolmannen osapuolen sovellus ja 
katso, mitä kaikkea mahtavaa Philips hue voi 
sinulle tarjota. Synkronoi valot 
suosikkimusiikkisi tahtiin ja nauti rytmistä 

täysin siemauksin. Tee mistä tahansa huoneesta 
tanssilattia ja ihastele, kuinka valot reagoivat 
musiikkiin. Lataa valitsemasi sovellus ja aloita 
juhlat Philips huen avulla.

Luo oma tunnelmasi

Valitse jokaiselle hetkelle oikea tunnelma 
erilaisilla kauniin luonnollisilla valkoisen sävyillä. 
Valitse sovelluksessa mikä tahansa valkoisen 
valon sävy viileän virkistävästä rentouttavan 
lämpimään. Ota tilanne haltuun ja valitse oma 
tunnelmasi. Ei liian kirkasta tai liian pimeää, 
vaan juuri sopivaa.

Hyvinvointia valolla

Valo vaikuttaa mielialaan, käyttäytymiseen, 
vireystasoon ja arkirutiineihin. Sovelluksessa 
voit valita hetkeen täydellisesti sopivan 
valaistuksen. Philips hue auttaa piristymään, 
keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Tee 
arkirutiineista hetkiä, joista nautit. Voi 
paremmin.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaali: synteettinen
• Väri: monivärinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Himmennettävä: KYLLÄ
• Integroitu LED: KYLLÄ
• Väriä vaihtava (LED): KYLLÄ
• Mukana verkkolaite: KYLLÄ
• ZigBee-valoyhteys: KYLLÄ
• Epäsuora valo: KYLLÄ
• Yleispistoke: KYLLÄ

Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 1,1 cm
• Pituus: 200 cm
• Leveys: 0,3 cm
• Nettopaino: 0,337 kg

Tekniset tiedot
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Lamppujen lukumäärä: 1

• Mukana toimitettavan lampun teho: pakkaus ei 
sisällä lamppua

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1600 lm
• Valaisin himmennettävissä
• LED
• IP-koodi: IP21, suojaus hiukkasilta, joiden koko on 

yli 12,5 mm, suojaus tippuvalta vedeltä
• Turvallisuusluokka: II - kaksoiseristetty

Huolto
• Takuu: 2 vuotta

Pakkauksen mitat ja paino
• Korkeus: 5,1 cm
• Pituus: 21 cm
• Leveys: 21 cm
• Paino: 0,51 kg

Sekalaista
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone, 

Työhuone
• Tyyppi: Epäsuora valaistus
•
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