
Neomezené možnosti
Vpusťte do svého domova zářivě barevné světlo s flexibilními

světelnými pásy s napájecím zdrojem. Po propojení pásů se

zařízením Hue Bridge můžete využít široké možnosti ovládání

a funkcí chytrého osvětlení.

Neomezené možnosti

• Vylepšete si zábavu o chytré osvětlení

• Jasné světlo pro praktické použití i k dotvoření nálady

• Svůj Lightstrip si vytvarujete, zkrátíte nebo prodloužíte

Vytvarujte si světla podle svého

• Prodloužení až na 10 metrů

Snadné a chytré osvětlení

• Ovládejte aplikací Bluetooth až 10 světel

• Ovládejte světla hlasem*

• Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem

• Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem

• Hue Bridge vám přinese kompletní nabídku funkcí pro chytré
osvětlení

LightStrip Plus V4 –
2 metry

Hue White and Color
Ambiance

Součástí balení je napájecí

jednotka

Bezprostřední ovládání přes

Bluetooth

Ovládání pomocí aplikace nebo

hlasem*

Přidáním Hue Bridge získáte

další funkce
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Přednosti
Užívejte si větší zábavu

Nechte se pohltit filmem, hrou nebo
hudbou díky kouzlu světel. S milionem
barev, ze kterých můžete vybírat,
a bezpočtem různých osvětlení
proměníte jakýkoli obývací pokoj
v kinosál – už chybí jen kyblík
popcornu!

Jasné a kvalitní osvětlení

Díky výbornému světelnému pokrytí po
celé délce a vysokému světelnému
výkonu 1 600 lumenů poskytují
světelné pásy Philips Hue dostatek
světla k použití pro dekorační i funkční
účely.

Svůj Lightstrip si vytvarujete, zkrátíte
nebo prodloužíte

Interiérové pásové osvětlení je
dokonale flexibilní: můžete ho
vytvarovat a jinak přizpůsobit svému
prostoru. Na větších plochách k němu
připojte prodloužení, do menšího
prostoru ho zase můžete zkrátit. Zbylý
kus ale nevyhazujte! Pomocí přiložené
spony ho jednoduše připojte k jiné
základní jednotce Lightstrip.

Prodloužení až na 10 metrů

Přidáním metrových rozšíření*
prodlužte stávající osvětlení Philips
Hue Lightstrip Plus až na 10 metrů.
Možností instalace je nespočet, od
jasného světla na římsy po jemné
navigační světlo na chodbě či na
schodech. Osvětlení Philips Hue
Lightstrip Plus zaručuje plnou
konzistenci barev od prvního rozšíření
až po to poslední. *Rozšíření musí být
ve verzi kompatibilní s Bluetooth.

Ovládejte aplikací Bluetooth až
10 světel

Aplikace Hue Bluetooth vám umožňuje
ovládat chytré osvětlení Hue v jedné
místnosti u vás doma. Můžete přidat až
deset chytrých světel a ovládat je
jednoduchým stisknutím tlačítka na
vašem mobilním zařízení.

Ovládejte světla hlasem*

Philips Hue funguje s hlasovými
asistenty Amazon Alexa či Google
Assistant po spárování se zařízeními
Google Nest nebo Amazon Echo.
Pomocí jednoduchých hlasových
příkazů můžete ovládat několik světel,
ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
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Vytvořte si zážitky šité na míru s
barevným chytrým světlem

Proměňte svůj domov s více než 16
miliony barev a ihned vytvořte
správnou atmosféru pro každou
událost. Jediným stisknutím tlačítka
můžete nastavit slavnostní náladu na
večírek, proměnit váš obývací pokoj v
kino, vylepšit váš domov s barevnými
akcenty a mnohem více.

Navoďte si správnou atmosféru
teplým až studeným bílým světlem

Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé
světlo v širokém spektru odstínů, od
teplé až po studenou. Protože jsou
úplně stmívatelné (od jasného světla
až po slabé noční osvětlení), můžete
světla vyladit na odstín a jas, který
bude ideálně vyhovovat vašim
každodenním potřebám.

Hue Bridge vám přinese kompletní
nabídku funkcí pro chytré osvětlení

Pořiďte si ke svým chytrým světlům
Hue Bridge (prodává se samostatně).
Vychutnejte si kompletní nabídku
funkcí řady Philips Hue. Hue Bridge
vám umožní přidat až 50 chytrých
světel, která můžete u sebe doma
ovládat. Pokud chcete celou
konfiguraci chytrého domácího
osvětlení automatizovat, vytvořte si
rutiny. Ovládejte světla, i když právě
nejste doma, a pořiďte si k nim i další
příslušenství, jako jsou senzory pohybu
nebo chytré spínače.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: vícebarevná

• Materiál: silikon

Ochrana životního prostředí

• Provozní vlhkost: 5% <vlhkost<95%
(nekondenzující)

• Provozní teplota: −20 až 45 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Měnící barvy (LED): Ano

• Efekt rozptýleného světla: Ne

• Stmívatelné: Ano

• Integrované LED: Ano

Záruka

• 2 roky: Ano

Lightstrip

• Teplota chromatičnosti: 2000-6500
K

• Řezatelné: Ano

• Prodloužitelné: Ano

• Vstupní napětí: 220V-240V

• Max. výkon v pohotovostním režimu:
0,5 W

• Příkon: 20 W

Různé

• Typ: Nepřímé osvětlení

Spotřeba elektrické energie

• Příkon: 19 W

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 0,55 cm

• Délka: 200 cm

• Šířka: 1,45 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Světelný tok při 4000 K: 1 700 lm

• Životnost až: 25 000 h

• Životnost: 25,000 h

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 1 140 lm

Obsah balení

• Napájecí adaptér: 1
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Design a provedení

• Barva: vícebarevná

• Provozní vlhkost: 5% <vlhkost<95%
(nekondenzující)

• 2 roky: Ano

• Teplota chromatičnosti: 2000-6500
K

• EAN/UPC – výrobek: 8718699703424

• Záruka: 2 roky

• Provozní teplota: −20 až 45 °C

• Řezatelné: Ano

• Čistá hmotnost: 0,358 kg

• Světelný tok při 4000 K: 1 700 lm

• Materiál: silikon

• Prodloužitelné: Ano

• Hrubá hmotnost: 0,445 kg

• Typ: Nepřímé osvětlení

• Výška: 14,000 cm

• Výška: 0,55 cm

• Životnost až: 25 000 h

• Vstupní napětí: 220V-240V

• Délka: 7,500 cm

• Šířka: 14,000 cm

• Příkon: 19 W

• Délka: 200 cm

• Šířka: 1,45 cm

• Napájecí adaptér: 1

• Max. výkon v pohotovostním režimu:
0,5 W

• Měnící barvy (LED): Ano

• Příkon: 20 W

• Životnost: 25,000 h

• Efekt rozptýleného světla: Ne

• Stmívatelné: Ano

• Integrované LED: Ano

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

• Světelný tok při 2700 K (výchozí
nastavení z výroby): 1 140 lm
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