
Iluminat simplu și
inteligent
Experimentați acasă momentele captivante oferite de

cinematograf, grație benzii luminoase Philips Hue Play gradient.

Obțineți lumină în mai multe culori, care reacționează la conținutul

de pe ecran. Atașați-o la un televizor de 75" sau mai mare, montat

pe perete sau așezat în picioare, folosind suporturile incluse.

Iluminat simplu și inteligent

• Integrare perfectă a culorilor

• Efecte de lumină înconjurătoare

• Divertisment pentru acasă inovator

• Instalare ușoară

• Necesită Hue Sync și Hue Bridge

• Trei dimensiuni, pentru o potrivire perfectă

Bandă luminoasă Play
Gradient de 75 inch

Hue cu ambianță albă și
color

Pentru televizoare de 75” și mai

mari

Include sursa de alimentare și

suporturile

Amestecă lumina albă și

colorată

Necesită Hue Bridge și Hue

Sync Box

8718699784799



Repere
Integrare perfectă a culorilor

Combină fără probleme și simultan
lumini de culori diferite într-o singură
bandă cu LED. Culorile se îmbină în
mod natural, proiectând lumina pe
perete pentru a crea un efect unic în
spatele televizorului.

Efecte de lumină înconjurătoare

Bucură-te de magia luminii
înconjurătoare! Datorită proiecției
luminii la 45 de grade, banda
luminoasa Hue Play Gradient
reacționează la conținutul de pe
întregul ecran în timp real, creând o
experiență de joc și de vizionare
captivantă. *Necesită Philips Hue Play
HDMI Sync Box și consola Hue Bridge
(comercializate separat).

Divertisment pentru acasă inovator

Philips Hue este singura marcă de
iluminat inteligent care poate
sincroniza cu ușurință luminile
inteligente color cu filmele și jocurile
video, pentru un divertisment pentru
acasă palpitant. Tehnologia inovatoare
Hue Sync capturează conținutul pe
care îl vizionezi sau pe care îl joci și îl
transformă imediat într-un scenariu de
lumini pentru a crea o experiență
colorată în întreaga încăpere.

Instalare ușoară

Banda luminoasa Hue Play Gradient de
la Philips Hue este concepută special
pentru divertismentul TV. Banda cu
LED dispune de trei dimensiuni,
perfectă pentru televizoare de
minimum 55", și include suporturi de
fixare pentru o instalare rapidă și
ușoară.

Necesită Hue Sync și Hue Bridge

Banda luminoasă înclinată Play de la
Philips Hue necesită Philips Hue Play
HDMI Sync Box, aplicația mobilă Hue
Sync și o consolă Hue Bridge. Consola
Bridge îți permite, de asemenea, să
adaugi până la 50 de lumini și accesorii
în întreaga locuință, să creezi
temporizatoare și rutine și să controlezi
luminile de oriunde, din interiorul sau
de la exteriorul locuinței, cu aplicația
Hue. Philips Hue Play HDMI Sync Box
și consola Hue Bridge se
comercializează separat.

Trei dimensiuni, pentru o potrivire
perfectă

Hue Play gradient lightstrip este
disponibilă în trei dimensiuni. Banda
luminoasă de 55 de inch este
recomandată pentru televizoarele de
55 până la 60 de inch, banda
luminoasă de 65 de inch pentru
televizoarele de 65 până la 70 de inch,
iar banda luminoasă de 75 de inch
pentru televizoarele de 75 inch sau mai
mari. Dacă televizorul dumneavoastră
are o dimensiune situată între două
dintre aceste recomandări, folosiți
dimensiunea inferioară (de exemplu,
pentru un televizor de 62 de inch s-ar
utiliza banda luminoasă de 55 de țoli).
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Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: negru

• Material: silicon

Protecția mediului

• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)

• Temperatură operațională: între -20
°C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Schimbarea culorii (LED): Da

• Efect de lumină difuză: Da

• LED integrat: Da

Garanție

• 2 ani: Da

Lightstrip

• Temperatură culoare: 2000-6500 K

• Capacitate de tăiere: Nu

• Extensibilitate: Nu

• Tensiune de intrare: 220V-240V

• Putere max. standby: 0,5 W

• Putere: 20 W

Consum de energie

• Putere: 19 W

Dimensiunile și greutatea produsului

• Înălțime: 1,6 cm

• Lungime: 304 cm

• Lățime: 1,7 cm

Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Durată de viață de până la: 25.000
ore

• Durată de viață: 25000 h

• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 1100

• Cod IP: IP20

• Clasa de protecție: II - izolație dublă

Ce este în cutie?

• Adaptor de curent electric: 1

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718699784799

• Greutate netă: 0,457 kg

• Greutate brută: 1,483 kg

• Înălțime: 14,000 cm

• Lungime: 29,000 cm

• Lățime: 29,000 cm

• Număr material (12NC):
929002422901
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