
Onbegrensde
mogelijkheden
Haal stralend gekleurd licht overal in je huis met de flexibele

Lightstrip. Anders dan andere lichtstrips kan de Lightstrip aan een

Hue Bridge worden gekoppeld voor een volledige set slimme

functies en verlichtingsbediening.

Onbegrensde mogelijkheden

• Geniet meer van entertainment met slimme verlichting

• Helder licht voor functie en sfeer

• Je kunt je Lightstrip vormen, inkorten of verlengen

Vorm licht zoals jij wilt

• Verlengbaar tot 10 meter

Makkelijke slimme verlichting

• Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app

• Bedien lampen met je stem*

• Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht

• Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht

• Ontgrendel alle mogelijkheden van slim licht met Hue bridge

Lightstrip Plus
basispakket, 2 meter

Hue White and Color
Ambiance

Inclusief voeding

Directe bediening via Bluetooth

Bediening met app of stem*

Voeg Hue bridge toe voor nog

meer mogelijkheden
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Kenmerken
Geniet meer van entertainment

Beleef de magie van verlichting en ga
helemaal op in je film, game of muziek.
Kies uit miljoenen kleuren en ontelbare
verlichtingsopties en maak van je
woonkamer een privébioscoop. Het
enige wat nu nog ontbreekt is een
zakje chips!

Heldere lichtopbrengst

Met een verlichting over de totale
lengte en een hoge lichtopbrengst van
1600 lumen geven Philips Hue
Lightstrips voldoende licht om te
gebruiken voor zowel decoratieve als
functionele doeleinden.

Je kunt je Lightstrip vormen, inkorten
of verlengen

De lichtstrip voor binnen is helemaal
flexibel en je kunt hem vervormen en
verbuigen zodat hij precies past waar
je hem wilt hebben. Bevestig een
Lightstrip-verlenging voor grotere
oppervlakken of kort het snoer in voor
een kleinere ruimte. Het afgeknipte
stuk gaat niet verloren: met de
meegeleverde montageclip kunt je het
aan een andere Lightstrip-
basiseenheid bevestigen!

Verlengbaar tot 10 meter

Verleng je Philips Hue Lightstrip Plus
tot 10 meter door er 1 meter lange
verlengstrips aan toe te voegen om
grotere oppervlakken te omvatten en
bredere toepassingen mogelijk te
maken. Van heldere koofverlichting tot
navigatieverlichting in je hal of langs
trappen: alles is mogelijk. Philips Hue
Lightstrip Plus biedt je een volledig
constante kleur van de eerste tot de
laatste uitbreiding.

Bedien tot wel 10 lampen met de
Bluetooth-app

Met de Hue Bluetooth-app kun je de
slimme Hue lampen in elke kamer van
je huis bedienen. Voeg tot wel 10
slimme lampen toe en bedien ze
allemaal door gewoon op een knop op
je mobiele apparaat te tikken.

Bedien lampen met je stem*

Bedien je lampen handsfree en gebruik
je stem in plaats van een mobiel
apparaat! Met eenvoudige
spraakopdrachten kun je meerdere
lampen of slechts één lamp in een
kamer bedienen. *Werkt met Alexa en
een compatibel Echo-apparaat.
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Creëer een persoonlijke beleving met
gekleurd slim licht

Transformeer je huis met meer dan 16
miljoen kleuren en creëer onmiddellijk
de juiste sfeer voor elke gebeurtenis.
Met een tik op een knop verhoog je de
feeststemming op een feest, verander
je je woonkamer in een filmzaal, breng
je de inrichting van je huis tot leven
met kleuraccenten en nog veel meer.

Creëer de juiste sfeer met warm tot
koelwit licht

Deze lampen en armaturen bieden
verschillende tinten warm tot koelwit
licht. Omdat de lampen volledig
kunnen worden gedimd van zeer
helder tot subtiele nachtlampjes, kun je
de lampen instellen op de perfecte tint
en helderheid voor elke dagelijkse
activiteit.

Ontgrendel alle mogelijkheden van
slim licht met Hue Bridge

Voeg een Hue bridge (afzonderlijk
verkrijgbaar) toe aan je slimme LED-
lampen en ervaar alle mogelijkheden
van Philips Hue. Met een Hue bridge
kun je tot maar liefst 50 lampen
toevoegen om in je hele huis het
perfecte licht in te stellen. Stel routines
in, bedien je lampen ook als je niet
thuis bent of voeg accessoires toe,
zoals bewegingssensoren en slimme
schakelaars.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: meerdere kleuren

• Materiaal: kunststof

Milieu-

• Vochtigheid wanneer in werking:
5%<H<95% (niet-condenserend)

• Temperatuur wanneer in werking: -20
°C t/m 45 °C

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Met kleurverandering (LED): Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Inclusief voedingsadapter: Ja

• ZigBee Light Link: Ja

Lightstrip

• Kleurtemperatuur: 2000-6500 K

• Knipmogelijkheden: Ja

• Uitbreidbaarheid: Ja

• Lichtstroom: 16 miljoen kleuren, 2000
- 6500 K, Alleen dimbaar via smart
device, Warm wit tot koel daglicht

• Max. stand-byvermogen: 0,5 W

• Software geschikt voor upgrades:
Indien verbonden met de Hue bridge

• Starten: Direct 100% lichtsterkte

• Totale lichtstroom in lumen:
Armatuur: 1600, Inclusief
verlengstrips: 1600

• Vermogen: 20 W

Diversen

• Type: Indirect licht

Service

• Garantie: 2 jaar

8718699703424



Technische specificaties

• Levensduur: 25,000 h

• Dimbare lamp: Ja

• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water

• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd

Inhoud van de doos

• Voedingsadapter: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699703424

• Nettogewicht: 0,358 kg

• Brutogewicht: 0,445 kg

• Hoogte: 14,000 cm

• Lengte: 7,500 cm

• Breedte: 14,000 cm

• Materiaalnummer (12NC):
929002269101

• Nettogewicht: 0,358 kg
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