
Onbegrensde
mogelijkheden
Voeg een Lightstrip Plus toe aan je Philips Hue systeem en creëer

een overweldigende ervaring onder balken of kasten en achter

entertainmentsystemen. Lightstrip Plus biedt je de flexibiliteit om

te buigen, in te korten of te verlengen voor een toepassing naar

jouw keuze.

Onbegrensde mogelijkheden

• Wees creatief met 16 miljoen kleuren

• Natuurlijk wakker worden en gaan slapen

• Synchroniseer je slimme lampen met je films, series, muziek en
games 

• Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht

• Breng lichteffecten tijdens het gamen

• Ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen met
lichtrecepten

• Slimme bediening, thuis en als je weg bent

• Stel handige timers in

• Dimmen zonder installatie

• Bedien het op jouw manier

Vorm licht zoals jij wilt

• Philips Hue Bridge vereist

• Uiterste flexibiliteit: vormen, buigen en verlengen

• Verlengbaar tot 10 meter

• Hoge lichtopbrengst: 1600 lumen

Lightstrip Plus
basispakket V3

Hue White and Color
Ambiance

1x Lightstrip 2 meter

1x voeding

Wit en gekleurd licht
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Kenmerken
Wees creatief met kleuren

Speel met licht en kies uit 16 miljoen
kleuren om de sfeer en je kamer om te
toveren. Stel moeiteloos de gewenste
scène in met één druk op de knop.
Gebruik een favoriete foto en herleef
dat speciale moment met gekleurde
lichteffecten. Bewaar je favoriete
lichtinstellingen en selecteer ze met
één vingerbeweging, wanneer je maar
wilt

Natuurlijk wakker worden en gaan
slapen

Philips Hue helpt je uit bed te komen
op de manier die jij wilt en helpt je zo
je dag met een fris gevoel te beginnen.
De lichtsterkte neemt geleidelijk toe
om het effect van een zonsopkomst na
te bootsen. Daardoor word je op een
natuurlijke manier wakker in plaats van
gewekt te worden door het lawaai van
een wekker. Begin je dag goed. 's
Avonds helpt het ontspannende
warmwitte licht je te ontspannen en je
lichaam voor te bereiden op een goede
nachtrust. Voor deze functie is
verbinding met de Philips Hue bridge
vereist.

Synchroniseer je slimme lampen met
je films, series, muziek en games 

Synchroniseer de activiteit op het
scherm of de beat van je muziek met je
slimme lampen en breng je
entertainment naar een hoger niveau.*
Kies hoe je je lampen wilt
synchroniseren met je film, muziek
(inclusief de integratie met Spotify!),
serie of game en zie hoe de gekleurde
lampen in je Entertainmentruimte
daarop reageren.  *Hue Bridge vereist 

Creëer de gewenste sfeer

Schep voor elk moment de juiste sfeer
en decoreer je woning met warm tot
koelwit licht. Profiteer het hele jaar
door van verschillende stijlen, met
helderwit licht dat doet denken aan
een frisse lentebries, het warmwitte
licht van de zomerzon of ijskoud
winters daglicht.

Breng lichteffecten tijdens het gamen

Til de beleving van je gaming naar het
volgende niveau. Download een van
apps van derden en ontdek de
verbazingwekkende dingen die je kunt
doen met Philips Hue.

Licht voor je dagelijkse activiteiten

Licht beïnvloedt onze stemming en ons
gedrag. Philips Hue kan je helpen je
dagelijkse bezigheden te veranderen in
momenten waar je van geniet. Maak je
klaar voor de dag met koel, helder wit
daglicht dat je helpt je lichaam en
geest te ontwaken. Blijf
geconcentreerd met fijn afgestemd
helder wit licht. Of leg je benen
omhoog en ontspan met een zachte
gloed van wit licht voor een perfect
einde van de dag.
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Slimme bediening, thuis en als je weg
bent

Met de apps voor Philips Hue op iOS
en Android kun je de lampen op
afstand bedienen van waar je ook
bent. Controleer of je de lampen wel
hebt uitgedaan voordat je van huis
vertrok of schakel ze in als je moet
overwerken.

Handige timers

Met de schemafunctie van de Philips
Hue app kan Philips Hue het laten
lijken alsof je thuis bent als je niet thuis
bent. Stel de lampen in om in te
schakelen op een vooraf ingestelde
tijd, zodat de lichten aan zijn wanneer
je thuiskomt. Je kunt zelfs in kamers
het licht op verschillende tijden laten
inschakelen. En natuurlijk kun je het
licht 's avonds geleidelijk laten
uitschakelen, zodat je je geen zorgen
hoeft te maken dat er nog lampen aan
zijn.

Dimmen zonder installatie

Beleef het gemak van vloeiend
dimmen met Philips Hue. Niet te licht.
Niet te donker. Precies goed. Zonder
kabels, elektricien of installatiewerk

Bedien het op jouw manier

Verbind jouw Philips Hue lampen met
de Bridge en ontdek de eindeloze
mogelijkheden. Bedien de lampen
vanaf je smartphone of tablet via de
Philips Hue app, of voeg schakelaars
toe aan je systeem om je lampen te
activeren. Stel voor een complete
beleving van Philips Hue timers,
waarschuwingen, alarmen en meer in.
Philips Hue werkt zelfs met Amazon
Alexa, Apple Homekit en Google Home
zodat je je lampen met je eigen stem
kunt bedienen.

Philips Hue Bridge vereist

Verbind je Philips Hue lampen met de
Bridge om ze te kunnen bedienen via
de Philips Hue app op je smartphone
of tablet.

Ultieme flexibiliteit

Philips Hue Lightstrip Plus is de meest
flexibele lichtbron die je je kunt
voorstellen. Je kunt de strip in bijna
elke vorm buigen en de plakstrip op de
rug ervan gebruiken om hem op elk
massief oppervlak te bevestigen.
Indien nodig kun je de Philips Hue
Lightstrip Plus op maat knippen op de
knipmarkeringen. Integreer de Philips
Hue Lightstrip Plus in meubels, in
nissen, onder keukenkastjes of om
architectuurkenmerken te benadrukken
met zacht, indirect licht. Philips Hue
Lightstrip Plus is de meest veelzijdige
en robuuste lichtbron die jouw kamer
tot leven brengt.

Verlengbaar tot 10 meter

Verleng je Philips Hue Lightstrip Plus
tot 10 meter door er 1 meter lange
verlengstrips* aan toe te voegen. Zo
verlicht je grotere oppervlakten en zijn
meer toepassingen mogelijk. Van
heldere koofverlichting tot
navigatieverlichting in je hal of langs
trappen: alles kan. De Philips Hue
Lightstrip Plus biedt je een volledig
constante kleur van de eerste tot de
laatste uitbreiding. *Kan alleen worden
verlengd met de uitvoering die
Bluetooth ondersteunt.
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Hoge lichtopbrengst: 1600 lumen Met zijn hoge lichtopbrengst van 1600
lumen en een lichtspreiding over zijn
totale lengte levert de Hue Lightstrip
Plus genoeg licht om te worden
gebruikt als zowel decoratieve en
functionele lichtbron.

Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: meerdere kleuren

• Materiaal: silicone

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

• Diffuus licht: Nee

• Dimbaar: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Universele stekker: Ja

Garantie

• 2 jaar: Ja

Lightstrip

• Kleurtemperatuur: 2000-6500 K

• Knipmogelijkheden: Ja

• Uitbreidbaarheid: Ja

• Ingangsspanning: 220V-240V

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

• Vermogen: 20 W

Diversen

• Type: Indirect licht

Opgenomen vermogen

• Vermogen: 19 W

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 0,5 cm

• Lengte: 200 cm

• Nettogewicht: 0,337 kg

• Breedte: 1,5 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 25.000 hr

• Levensduur: 25000 h

• Netspanning: 50-60 Hz, Bereik
220-240 V

• IP-classificatie: IP20

• Beschermingsklasse: II - dubbel
geïsoleerd

Inhoud van de doos

• Voedingsadapter: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696129388

• Nettogewicht: 0,280 kg

• Brutogewicht: 0,400 kg

• Hoogte: 21,000 cm

• Lengte: 5,000 cm

• Breedte: 21,000 cm

• Materiaalnummer (12NC):
915005106701
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