
Neobmedzené
možnosti
Sfarbite akúkoľvek časť svojho domova žiarivými farbami pomocou

flexibilného svetelného pásu Lightstrip. Lightstrip sa dokáže

narozdiel od iných druhov svetelných pásov spárovať so

zariadením Hue Bridge a ponúknuť celú škálu inteligentného

ovládania osvetlenia a jeho funkcií.

Neobmedzené možnosti

• Zintenzívnite zábavu inteligentným osvetlením

• Žiarivé svetlo, ktoré je funkčné a vytvára príjemnú atmosféru

• Tvarujte, skráťte alebo predĺžte svetelný pás Lightstrip

Tvarujte svetlo podľa seba

• Možnosť predĺženia až do 10 metrov

Jednoduché inteligentné osvetlenie

• Ovládanie až 10 svetiel súčasne pomocou aplikácie Bluetooth

• Ovládanie osvetlenia hlasom*

• Farebné inteligentné svetlo vám prinesie zážitky šité na mieru

• Navoďte si tú správnu atmosféru osvetlením s teplým až studeným
bielym svetlom

• Hue Bridge vám sprístupní kompletnú ponuku funkcií inteligentného
osvetlenia

Svetelné pásy LightStrip
Plus, 2-metre základňa

Hue White and color
ambiance

Napájacia jednotka je súčasťou

balenia

Okamžité ovládanie pomocou

funkcie Bluetooth

Ovládanie aplikáciou alebo

hlasom*

Pridajte zariadenie Hue Bridge a

získajte ešte viac funkcií
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Hlavné prvky
Zintenzívnite zábavu

Ponorte sa do filmu, hry alebo hudby s
vďaka čaru svetla. Vyberte si z miliónov
farieb a nekonečných možností
osvetlenia. Svoju obývaciu izbu môžete
premeniť na súkromné kino. Chýba už
len popcorn!

Svetelný výkon žiarivého svetla

Vďaka vysokému výkonu 1 600
lumenov a svetelnému rozsahu po
celej svojej dĺžke poskytujú svetelné
pásy Philips Hue dostatok svetla na to,
aby sa mohli využívať ako dekoratívny
a rovnako aj funkčný svetelný zdroj.

Tvarujte, skráťte alebo predĺžte
svetelný pás Lightstrip

Interiérový svetelný pás je úplne
flexibilný a môžete ho tvarovať a
ohýbať tak, aby sa prispôsobil vášmu
priestoru. Pripojte predĺženie Lightstrip
pre väčšie povrchy alebo pás skráťte,
aby sa zmestil do menšieho priestoru.
Zvyšok pásu nevyjde navnivoč,
pomocou dodanej pripájacej spinky ho
môžete pripojiť k inej základnej
jednotke Lightstrip.

Možnosť predĺženia až do 10 metrov

Pomocou predĺžení s dĺžkou 1 meter si
predĺžte svetelný pás Philips Hue
Lightstrip Plus až na 10 metrov. Umožní
vám to osvetlenie väčších plôch a
rozmanitejšie využitie. Rozžiari tmavé
zákutia alebo poslúži ako orientačné
osvetlenie priestoru chodieb či
schodov, dá sa využiť akýmkoľvek
spôsobom. Svetelný pás Philips Hue
Lightstrip Plus žiari v dokonalých
farbách od prvého po posledné
predĺženie.

Ovládanie až 10 svetiel súčasne
pomocou aplikácie Bluetooth

Aplikácia Hue Bluetooth vám umožní
hlasom ovládať inteligentné svietidlá
Hue v jednej miestnosti v domácnosti.
Môžete pridať až 10 inteligentných
svietidiel a ovládať ich jedným
ťuknutím na tlačidlo v mobilnom
zariadení.

Ovládanie osvetlenia hlasom*

Systém Philips Hue spolupracuje so
systémami Amazon Alexa a Google
Assistant, keď je spárovaný s
kompatibilnými zariadeniami Google
Nest alebo Amazon Echo. Pomocou
jednoduchých hlasových príkazov
môžete ovládať niekoľko svetiel v
miestnosti, ale napríklad aj jediné
svietidlo.
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Farebné inteligentné svetlo vám
prinesie zážitky šité na mieru

Zmeňte svoju domácnosť pomocou 16
miliónov farieb a pri každej udalosti sa
vám okamžite podarí navodiť tú
správnu atmosféru. Jedným dotykom
tlačidla sa môžete veselo naladiť na
večierok, premeniť obývačku na kino,
rozjasniť interiér domácnosti farebnými
akcentmi a urobiť množstvo iných vecí.

Navoďte si tú správnu atmosféru
osvetlením s teplým až studeným
bielym svetlom

Tieto žiarovky a svietidlá vám ponúkajú
biele svetlo v širokom spektre
odtieňov, od teplých po studené.
Pretože sú úplne stmievateľné (od
jasného svetla až po slabé nočné
osvetlenie), môžete vyladiť odtieň a jas
svetla tak, aby ideálne vyhovoval
vašim každodenným požiadavkám.

Hue Bridge vám sprístupní kompletnú
ponuku funkcií inteligentného
osvetlenia

Svoje inteligentné osvetlenia doplňte
zariadením Hue Bridge (predáva sa
samostatne) a vychutnajte si
kompletnú ponuku funkcií radu Philips
Hue. Zariadenie Hue Bridge vám
umožní pridať až 50 inteligentných
svietidiel, ktoré môžete ovládať v celej
domácnosti. Ak chcete celú
konfiguráciu inteligentného domáceho
osvetlenia zautomatizovať, vytvorte si
rutinné postupy. Svietidlá ovládajte, aj
keď práve nie ste doma, a dokúpte si k
nim aj ďalšie príslušenstvo, akým sú
snímače pohybu alebo inteligentné
spínače.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava

• Farba: viacfarebné

• Materiál: syntetický materiál

Environmentálne otázky

• Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 %
(bez kondenzácie)

• Prevádzková teplota: –20 °C až 45 °C

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

• Meniace sa farby (LED): áno

• Integrované LED: áno

Svetelný pás

• Teplota farieb: 2000-6500 K

• Možnosť odstrihnutia: áno

• Možnosť predĺženia: áno

• Max. výkon v pohotovostnom režime:
0,5 W

• Celkový výstup v lúmenoch: Svietidlo:
1600, Vrátane predĺžení: 1600

• Výkon vo wattoch: 20 W

Rozličné

• Typ: Nepriame svetlo

Rozmery a hmotnosť výrobku

• Výška: 0,55 cm

• Dĺžka: 200 cm

• Šírka: 1,45 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

• Životnosť: 25,000 h

• Kód IP: IP20, ochrana proti
predmetom väčším než 12,5 mm,
žiadna ochrana proti vode

• Trieda ochrany: II – s dvojitou
izoláciou

Obsah balenia

• Sieťový adaptér: 1
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Rozmery a hmotnosť balenia

• EAN/UPC - produkt: 8718699703424

• Netto hmotnosť: 0,358 kg

• Brutto hmotnosť: 0,445 kg

• Výška: 14,000 cm

• Dĺžka: 7,500 cm

• Šírka: 14,000 cm

• Materiál krytu (12NC): 929002269101
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