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Lumină oriunde ai nevoie
Benzile luminoase Philips LightStrips sunt soluția cea mai flexibilă pentru

a lumina secțiuni din interiorul locuinței dvs. Le puteți tăia și da forma

dorită în funcție de aplicația aleasă. Versiunea de 5 metri este ideală

pentru bolta plafonului, scări sau bucătăria dvs.

Ușor și sigur de folosit

• Tehnologie sigură cu LED

• Întrerupător ușor de utilizat

• Strat protector de silicon

Lăsați lumina să se integreze natural în interiorul dvs.

• Lumină albă naturală difuză

Flexibilitate desăvârșită la instalare

• Ușor de montat cu bandă adezivă.

• Dimensionat

• Plug & Play: instalare ușoară



Repere
Tehnologie sigură cu LED

Benzile luminoase LightStrip pot fi
atinse și utilizate în siguranță, fără a
exista riscul contactelor electrice la
vedere.

Întrerupător ușor de utilizat

Nu trebuie decât să aprindeți și să
stingeți benzile luminoase LightStrip cu
ajutorul întrerupătorului de aprindere/
stingere.

Strat protector de silicon
Protecție îmbunătățită pentru
componentele electrice împotriva
prafului și a umezelii, chiar și în timpul
curățării.

Lumină albă naturală difuză
Lumina albă, naturală cu o intensitate
de 350 de lumeni/metru se integrează
natural în interiorul locuinței dvs., grație
efectului de lumină difuză.

Ușor de montat

Lipiți LightStrip oriunde doriți, datorită
benzii adezive integrate, de înaltă
calitate, de pe partea posterioară.

Dimensionat

Dacă LightStrips nu se potrivesc
perfect cu aplicația necesară, le puteți
dimensiona cu ușurință. Marcajele de
tăiere de pe produs indică locul unde
trebuie să tăiați.

Plug & Play: instalare ușoară
LightStrips sunt foarte ușor de instalat
și garantează divertismentul imediat,
grație principiului plug & play. Tot ce
aveți nevoie este deja inclus în cutie și
explicat în Ghidul de inițiere rapidă.

Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: alb

• Material: materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Comutator pornit/oprit pe fir: Da

Diverse

• Concepută special pentru: Cameră de
zi și dormitor, Bucătărie

• Stil: Expresiv

• Tip: Lumină indirectă

• EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

• Înălțime: 0,8 cm

• Lungime: 500 cm

• Greutate netă: 0,103 kg

• Lățime: 0,1 cm

Service

• Garanție: 3 ani
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Specificații tehnice

• Durată de viață de până la: 20.000
ore

• Sursă de lumină echivalentă cu un
bec tradițional de: 100 W

• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 1500 lm

• Tehnologie bec: LED, 12 V

• Culoare lumină: alb cald

• Alimentare de la rețea: Interval 220 V
- 240 V, 50 - 60 Hz

• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Nu

• LED: Da

• Număr de becuri: 1

• Puterea becului inclus: 21 W

• Cod IP: IP20, protecție împotriva
corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără
protecție împotriva apei

• Clasa de protecție: II - izolație dublă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718696164228

• Greutate netă: 0,102 kg

• Greutate brută: 0,109 kg

• Înălțime: 164,000 mm

• Lungime: 57,000 mm

• Lățime: 162,000 mm

• SAP EAN/UPC – Bucată:
8718696164228

• Număr material (12NC): 915005517101

• EAN/UPC – Cutie: 8718696233412

• Înălțime: 16,4 cm

• Greutate netă SAP EAN (unitate):
0,109 kg

• Greutate: 0,109 kg

• Greutate netă: 0,102 kg

• Greutate SAP (unitate): 164,000 mm

• Lungime SAP (unitate): 57,000 mm

• Lățime SAP (unitate): 162,000 mm

• Lățime: 5,7 cm

• Lungime: 16,2 cm
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