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orlæng lyset på din måde
rlængelsen til Philips hue LightStrip Plus på 1 meter kan nemt tilsluttes din LightStrip 
s. Skab lys i enhver ønsket form, og forlæng op til 10 meter. Gør ethvert rum levende 
d klart, hvidt lys og 16 millioner farver.

Tænd for din fantasi
• 1 meter fleksibelt lys, der kan forlænges og forkortes i størrelse
• Høj lyseffekt til funktionel og dekorativ brug
• Leg med varmt til køligt, hvidt lys og 16 millioner farver
• Synkroniser dine Philips hue-lyskilder med film og musik

Tænd for dine særlige stunder
• Varmt, hvidt til køligt, klart dagslys
• Få energi, koncentrer dig, læs og slap af med lys

Tænd for din indre fred
• Betjen lyset, uanset hvor du er
• Læg planer for lys med nem hjemmeautomatisering
• Betjen lyset på din egen måde

Nemt, pålideligt og fremtidssikret system
• Tilslut op til 50 Philips hue-lyskilder



 Giv form, bøj og forlæng

1 meter hue LightStrip Plus-forlængelse kan 
nemt forbindes til en hue LightStrip Plus. Du 
kan stort set forme den, som du vil, og fastgøre 
den til næsten alle faste underlag med tapen på 
bagsiden. Hvis det er nødvendigt, kan du klippe 
båndet til i størrelse ved saksemarkeringerne. 
Integrer LightStrip Plus i møblementet, under 
køkkenskabe, eller fremhæv arkitektoniske 
detaljer med blødt, indirekte lys. hue LightStrip 
Plus er den mest alsidige og robuste lyskilde til 
at gøre rummet levende.

Høj lyseffekt: 1600 lumen

Med en høj effekt på 1600 lumen og fantastisk 
lysdækning i dens samlede længde giver hue 
LightStrip Plus tilstrækkeligt lys til at kunne 
anvendes både som dekorativ og funktionel 
lyskilde.

Mal med lys

Leg med lyset, og vælg blandt 16 millioner 
farver i hue-app'en, der tilpasser lyset til dit 
humør. Philips hue LightStrip Plus giver dig fuld 
farvekonsistens fra første til sidste forlængelse. 
Brug et favoritbillede, og genoplev netop det 
særlige øjeblik med glimt af lys. Gem dine 
foretrukne lysindstillinger, og hent dem, når du 
ønsker det, med et tryk med en finger.

Synkroniser lys med musik og film

Udvid din TV-oplevelse til hele rummet, eller 
bring din spilleoplevelse op på næste niveau. 
Download en tredjeparts-app, og oplev de 
fantastiske ting, du kan gøre med Philips-hue. 
Eller synkroniser lyset med din yndlingsmusik, 
og nyd hver eneste rytme fuldt ud. Lav ethvert 
rum om til et dansegulv, og se, hvordan lyset 
reagerer på musikken. Download én af 

tredjeparts-app'erne, og sæt skub i festen med 
Philips hue.

Skab stemningen

Find den rette stemning til ethvert øjeblik med 
et spektrum af smukt, naturligt hvidt lys. Brug 
app'en til at indstille en hvilken som helst 
nuance af hvidt lys, fra køligt, energigivende 
dagslys til afslappende, varmt hvidt lys. Tag 
styringen, og skab stemningen. Ikke alt for 
klart. Ikke alt for mørkt. Helt perfekt.

Lys til dit velbefindende

Lys påvirker vores humør, adfærd, 
opmærksomhed og rutiner. Med app'en kan du 
indstille det lys, der er optimalt for dig i 
øjeblikket. Philips hue hjælper dig med at få 
energi, koncentrere dig, læse og slappe af. Gør 
dine daglige rutiner til øjeblikke, du kan nyde. 
Opnå en anderledes følelse. Få det bedre.
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Design og finish
• Materiale: syntetisk
• Farve: flerfarvet

Ekstra funktion/tilbehør medfølger
• Kan dæmpes
• Integreret LED
• Farveskift (LED)
• Strømadapter medfølger
• Spredt lyseffekt
• ZigBee Light Link
• Universalstik

Produktmål og -vægt
• Højde: 1,1 cm
• Længde: 100 cm
• Bredde: 0,3 cm
• Nettovægt: 0,053 kg

Tekniske specifikationer
• Lysnet: Område 220 V - 240 V
• Antal lyskilder: 1
• Lyskilde med watt-tal medfølger: Lyskilde 

medfølger ikke
• Samlet lyseffekt fra armatur: 800 lm
• Armatur kan lysdæmpes
• LED
• IP-kode: IP21, beskyttelse mod genstande på over 

12,5 mm, beskyttelse mod vand, der drypper 
lodret ned

• Beskyttelsesklasse: II - dobbeltisoleret

Service
• Garanti: 2 år

Emballagemål og -vægt
• Højde: 5,1 cm
• Længde: 21 cm
• Bredde: 10,5 cm
• Vægt: 0,160 kg

Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue og soveværelse, 

Hjemmekontor og arbejdsværelse
• Type: Indirekte belysning
•
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