2-метрова база
для LightStrip Plus
Hue White and Color
Ambiance
Блок живлення в комплекті
Миттєве керування через
Bluetooth
Керуйте за допомогою програми
або голосу*
Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше

Необмежені можливості
8718699775193

Освітіть яскравими кольорами будь-який куточок своєї оселі за
допомогою гнучкої світлової стрічки Lightstrip. На відміну від інших
варіантів стрічкового освітлення, Lightstrip можна підключити до
Hue Bridge, щоб скористатися всім спектром інтелектуальних
функцій і засобів керування освітленням.
Необмежені можливості
• Ще більше вражень від розваг завдяки розумному освітленню
• Яскраве функціональне та декоративне освітлення
• Змінюйте форму, укорочуйте або подовжуйте світлові стрічки
Lightstrip
• Керування за допомогою програми або голосу*
Власна конфігурація освітлення
• Можливість подовження до 10 метрів
Зручне розумне освітлення
• Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
• Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному
освітленню
• Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
• Доступ до всього спектра можливостей розумних світильників завдяки
Hue Bridge
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Найважливіше
Ще більше вражень від розваг

Пориньте у світ фільмів, ігор і музики
завдяки магії світла. Скориставшись
мільйонами кольорів на вибір і
незліченною кількістю варіантів
освітлення, ви зможете перетворити
будь-яку вітальню на приватний
кінотеатр. Залишиться тільки принести
попкорн!
Яскравий світловий потік

Змінюйте форму, укорочуйте або
подовжуйте світлові стрічки Lightstrip

Завдяки абсолютній гнучкості світлової
стрічки для внутрішнього освітлення ви
можете надати їй потрібної форми або
зігнути відповідно до особливостей
вашого приміщення. Прикріпіть
подовжувач Lightstrip, якщо ви маєте
більші поверхні, або відріжте стрічку
потрібного розміру, щоб вона
вмістилася в менший простір. І ці
обрізки не пропадуть, адже ви можете
скористатися з’єднувачем із затискачем
(входить до комплекту), щоб прикріпити
відрізану стрічку до іншого базового
блока Lightstrip!
Керування за допомогою програми або
голосу*

Можливість подовження до 10 метрів

Якщо потрібно охопити більші поверхні,
Philips Hue Lightstrip Plus можна
збільшити до 10 метрів, додаючи
подовжувачі довжиною 1 метр*, що
відкриває широкі можливості
застосування. Ви можете реалізувати
будь-яку ідею: від яскравого
прихованого освітлення до
атмосферного освітлення в стилі
навігаційних вогнів у коридорі чи на
сходах. Світлова стрічка Philips Hue
Plus забезпечує повну узгодженість
кольорів від першого до останнього
подовжувача. * Для подовження можна
використовувати лише версію, сумісну з
Bluetooth.
Керування 10 світильниками за
допомогою програми Bluetooth

Завдяки покриттю світлодіодами по всій
довжині та великому світловому потоку
(1600 люмен), яскравості світлових
стрічок Philips Hue достатньо, щоб їх
можна було використовувати і як
декоративне оздоблення, і як
функціональне джерело світла.
Philips Hue підтримує Alice, Siri та
Google Assistant. За допомогою
простих голосових команд можна
зменшувати чи збільшувати яскравість і
змінювати колір освітлення для
окремого світильника або відразу всіх
світильників в домі. Для голосового
керування потрібен комутатор Philips
Hue Bridge і сумісний пов’язаний
пристрій.

За допомогою програми Hue Bluetooth
ви можете керувати розумними
світильниками Hue в одній кімнаті своєї
оселі. Додайте до 10 розумних
світильників і керуйте всіма ними лише
одним натисканням кнопки на
мобільному пристрої.
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Створюйте індивідуальну атмосферу
завдяки кольоровому розумному
освітленню

Миттєво створюйте особливу
атмосферу для будь-якого заходу в
своєму домі за допомогою понад 16
мільйонів кольорів. Одним натисканням
кнопки ви зможете створити святковий
настрій для вечірки, перетворити свою
вітальню в кінотеатр, прикрасити
інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

Створюйте ідеальний настрій: від
теплого до холодного білого світла

Ці лампи та світильники дають змогу
вибирати різні відтінки білого світла (від
теплого до холодного). Завдяки
повноцінному регулюванню яскравості
від яскравого до приглушеного нічного
світла можна налаштувати ідеальний
відтінок і яскравість освітлення
відповідно до своїх повсякденних
потреб.

Характеристики
Дизайн та оздоблення
• Колір: білий
• Матеріал: силікон
Характеристики середовища
• Вологість під час роботи: 5% <H<95%
(без конденсації)
• Температура під час роботи: від -20°C
до 45°C
Додаткова функція/аксесуар у
комплекті
• Колір змінюється (світлодіодн.): Так
• Ефект розсіяного світла: Ні
• Можливість регулювання яскравості:
Так
• З вбудованими світлодіодами: Так
• Універсальний штекер: Так
Гарантія
• 2 роки: Так

Світлова стрічка
• Колірна температура: 2000-6500 K
• Можна розрізати: Так
• Можливість розширення: Так
• Вхідна напруга: 100V-240V
• Макс. споживання енергії в режимі
очікування: 0,5 W
• Сумарна інтенсивність світлового
потоку, лм: Світильник: 1600, В тому
числі розширення: 1600
• Потужність (Вт): 20 W
• Світловий потік: 1650 lm at 4000K
Споживання енергії
• Потужність (Вт): 19 W
Розміри та вага продукту
• Висота: 0,55 cm
• Довжина: 200 cm
• Вага нетто: 0,337 kg
• Ширина: 1,45 cm
Обслуговування
• Гарантія: 2 роки

Доступ до всього спектра можливостей
розумних світильників завдяки Hue
Bridge

Доповніть свої розумні світильники
комутатором Hue Bridge (продається
окремо), щоб скористатися повним
спектром можливостей Philips Hue. За
допомогою Hue Bridge ви можете
додати до 50 розумних світильників і
керувати ними у всьому домі. Створіть
розклади, щоб автоматизувати всі
налаштування розумного домашнього
освітлення, керуйте своїм освітленням
з-поза дому або доповніть систему
такими аксесуарами, як датчики руху та
розумні вимикачі.
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Технічні характеристики
• Строк служби до: 25 000 година (-н)
• Строк служби: 25000 h
• Клас захисту IP: IP20
• Клас захисту: II – подвійна ізоляція
Що в коробці?
• Адаптер джерела живлення: 1
• Адаптер живлення "Світлова стрічка":
1

Дата виходу: 2021-08-20
Версія: 0.203

Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8718699775193
• Вага нетто: 0,358 kg
• Вага брутто: 0,419 kg
• Висота: 14,000 cm
• Довжина: 7,500 cm
• Ширина: 14,000 cm
• Артикул (12NC): 929002269110
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