
Sınırsız imkanlar
Esnek Lightstrip ile evinizdeki her alana parlak renklere sahip ışık

katın. Diğer şeritli aydınlatma seçeneklerinin aksine Lightstrip,

eksiksiz akıllı aydınlatma kontrolü ve özellikleri seti sunmak üzere

Hue Bridge ile eşleştirilebilir.

Sınırsız imkanlar

• Akıllı aydınlatma ile eğlencenizi güçlendirin

• Hem işlev hem de ruh hali parlak ışık

• Lightstrip'inizi şekillendirin, kesin veya uzatın

Işığa istediğiniz gibi şekil verin

• 10 metreye kadar uzatılabilir

Kolay akıllı aydınlatma

• Bluetooth uygulamasıyla 10 adede kadar ışığı kontrol edin

• Işıkları sesinizle kontrol edin*

• Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim yaratın

• Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru atmosferi oluşturun

• Hue Bridge ile, akıllı ışık özelliklerinin tamamına erişin

Lightstrip Plus taban
2 metre

Hue White and Color
Ambiance

Güç kaynağı ünitesi dahildir

Bluetooth ile anında kontrol

Uygulama veya ses ile kontrol

edin*

Daha fazlasının kilidini açmak

için Hue Bridge'i ekleyin
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Özellikler
Eğlenceyi artırın

Kendinizi izlediğiniz filmin, oynadığınız
oyunun veya dinlediğiniz müziğin
içinde kaybedin. Seçebileceğiniz
milyonlarca renk ve sayısız aydınlatma
seçeneğiyle herhangi bir oturma
odasını özel sinemanıza
dönüştürebilirsiniz; tek ihtiyacınız olan
biraz patlamış mısır!

Parlak ışık çıkışı

Toplam uzunluğunun ötesinde harika
ışık kapsamına ve 1600 lümenlik
yüksek ışık çıkışına sahip Philips Hue
şerit aydınlatma, hem dekoratif hem de
işlevsel kullanım için yeterli ışık sağlar.

Lightstrip'inizi şekillendirin, kesin
veya uzatın

Tamamen esnek, iç mekan şerit ışık,
alanınıza uyması için şekillendirmenize
ve bükmenize olanak tanır. Daha geniş
yüzeyler için bir Lightstrip takın veya
daha küçük alanlara uyması için şeridin
boyutunu kısaltın. Kalan parça çöpe
gitmez: Dahil edilen soket klipsini,
kestiğiniz şeridi başka bir Lightstrip
taban birimine takmak için kullanın!

10 metreye kadar uzatılabilir

Philips Hue Lightstrip Plus'ınızı 1
metrelik uzatmalar sayesinde 10
metreye kadar uzatarak daha geniş
yüzeyleri ve uygulamaları kapsayın.
Parlak korniş aydınlatmadan
koridorlarınız veya merdivenlerinizdeki
ortam aydınlatma lambasına kadar her
şey mümkündür. Philips Hue Lightstrip
Plus, ilk uzatmadan son uzatmaya
kadar tam renk tutarlılığı sağlar.

Bluetooth uygulamasıyla 10 adede
kadar ışığı kontrol edin

Hue Bluetooth uygulamasıyla, evinizin
bir odasındaki Hue akıllı ışıklarınızı
kontrol edebilirsiniz. Mobil cihazınızda
10 adede kadar Bluetooth akıllı ışık
ekleyin ve sadece bir düğmeye
dokunarak hepsini kontrol edin.

Işıkları sesinizle kontrol edin*

Philips Hue, uyumlu bir Google Nest
veya Amazon Echo cihazıyla
eşleştirildiğinde Amazon Alexa ve
Google Assistant ile çalışır. Basit sesli
komutlarla bir odadaki birçok ışığı veya
sadece bir lambayı kontrol edebilirsiniz.
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Renkli akıllı ışıkla kişisel bir deneyim
yaratın

Hangi etkinlik olursa olsun anında
doğru atmosferi yaratmanızı sağlayan
16 milyonu aşkın renkle evinizi
dönüştürün. Sadece bir düğmeye
dokunarak partiniz için keyifli bir hava
oluşturabilir, oturma odanızı sinemaya
dönüştürebilir, evinizin dekorunu renkli
vurgularla zenginleştirebilir ve çok
daha fazlasını yapabilirsiniz.

Sıcak-soğuk beyaz ışıkla doğru
atmosferi oluşturun

Bu ampuller ve aydınlatma armatürleri,
sıcaktan soğuğa çeşitli ışık tonları
sunar. Parlak ışıktan kısık gece ışıklarına
kadar tamamen kısılabilir olması
sayesinde, ışıklarınızı günlük
ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde
mükemmel ton ve parlaklığa
ayarlayabilirsiniz.

Hue Bridge ile, akıllı ışık özelliklerinin
tamamına erişin

Philips Hue'nin tüm özelliklerini
deneyimlemek için akıllı ışıklarınıza
Hue Bridge (ayrı satılır) ekleyin. Hue
Bridge ile, evinizde kontrol
edebileceğiniz 50 adede kadar ışık
ekleyebilirsiniz. Akıllı ev aydınlatma
sisteminizin tamamını
otomatikleştirmek için rutinler
oluşturun. Evinizden uzaktayken
ışıklarınızı kontrol edin veya hareket
sensörü ve akıllı anahtar gibi
aksesuarlar ekleyin.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama

• Renk: çok renkli

• Malzeme: sentetikler

Çevresel

• Çalışma nemi: 5% <H<95%
(yoğuşmasız)

• Çalışma sıcaklığı: -20°C ve 45°C arası

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

• Renk değiştirme (LED): Evet

• Entegre LED: Evet

• Güç adaptörü dahildir: Evet

• ZigBee Işık Bağlantısı: Evet

Lightstrip

• Renk sıcaklığı: 2000-6500 K

• Kesilebilirlik: Evet

• Uzatılabilirlik: Evet

• Işık çıkışı: 16 milyon renkle, 2000 -
6500K, Yalnızca akıllı cihazla dim
edilebilir, Sıcak beyazdan soğuk
günışığına

• Maks. bekleme gücü: 0,5 W

• Yükseltilebilir yazılım: Hue bridge'e
bağlıyken

• Başlatma: Anında %100 ışık verimi

• Toplam lumen çıkışı: Armatür: 1600,
Uzatmalar dahil: 1600

• Watt: 20 W

Çeşitli

• Tip: Dolaylı ışık

Servis

• Garanti: 2 yıl
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Teknik spesifikasyonlar

• Ömür: 25,000 h

• Armatür kısılabilirliği: Evet

• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız

• Koruma sınıfı: II - çift yalıtımlı

Kutuda neler var?

• Güç adaptörü: 1

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

• EAN/UPC - ürün: 8718699703424

• Net ağırlık: 0,358 kg

• Brüt ağırlık: 0,445 kg

• Yükseklik: 14,000 cm

• Uzunluk: 7,500 cm

• Genişlik: 14,000 cm

• Malzeme numarası (12NC):
929002269101
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