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ă formă luminii aşa cum doreşti
a mai flexibilă sursă de iluminat imaginabilă. O poţi ajusta, ataşa la suprafeţe solide şi 
tinde cu până la 10 metri, adăugând extensii de un metru. Poate fi conectată la consola 
ilips Hue şi controlată cu smartphone-ul sau cu tableta.

Dă frâu liber imaginaţiei
• 2 metri de lumină flexibilă, extensibilă și dimensionabilă
• Putere mare de iluminare pentru utilizare funcţională sau decorativă
• Joacă-te cu lumina albă, caldă sau rece, și 16 milioane de culori
• Sincronizează luminile Philips Hue cu muzica și filmele

Dă frâu liber momentelor
• De la o lumină naturală albă și caldă la una rece și strălucitoare
• Capeţi energie, te concentrezi, citești și te relaxezi cu ajutorul luminii

Dă frâu liber liniștii sufletești
• Controlează luminile de oriunde
• Programează luminile pentru automatizarea facilă a locuinţei
• Controlează-ţi luminile, în felul tău

Sistem ușor, fiabil și compatibil cu tehnologiile viitoare
• Conectează până la 50 de lumini Philips Hue



 Conturează, îndoaie și extinde

Lightstrip Plus Hue este cea mai flexibilă sursă 
de lumină imaginabilă. Aceasta este prevăzută 
cu un adaptor de alimentare detașabil, pentru 
o instalare ușoară. Poţi da aproape orice formă 
benzii și poţi utiliza banda adezivă de pe spatele 
acesteia pentru a o atașa pe orice suprafaţă 
solidă. Dacă este nevoie, poţi tăia banda 
Lightstrip Plus Hue la orice dimensiune, în 
locurile marcate cu simbolul foarfecei. 
Integrează Lightstrip Plus în obiectele de 
mobilier sau sub dulapurile din bucătărie sau 
scoate în evidenţă detalii arhitecturale cu 
ajutorul luminii delicate, indirecte. Lightstrip 
Plus Hue este cea mai adaptabilă și robustă 
sursă de lumină, care va da viaţă camerei tale.

Putere mare de iluminare: 1600 lumeni

Cu o putere mare de iluminare, de 1600 de 
lumeni, și o putere de acoperire deosebită, 
asigurată pe întreaga lungime, Lightstrip Plus 
Hue oferă suficientă lumină, care poate fi 

utilizată atât în scopuri decorative, cât și cu rol 
funcţional.

Pictează cu lumină

Joacă-te cu lumina și alege dintre 16 milioane 
de culori în aplicaţia Hue, pentru a potrivi 
iluminatul cu starea ta spirit. Philips Hue 
LightStrip Plus oferă o consistenţă deplină a 
culorii de la prima până la ultima extensie. 
Folosește o fotografie preferată și retrăiește 
acel moment special cu o explozie de lumină. 
Salvează-ţi setările de iluminat preferate și 
amintește-ţi de ele oricând dorești, printr-o 
singură atingere.

Sincronizează lumina cu muzica și 
filmele

Extinde experienţa de vizionare a programelor 
TV în toată camera sau du-ţi experienţa de joc 
la următorul nivel. Descarcă o aplicaţie terţă și 
descoperă lucrurile uluitoare pe care le poţi 
face cu Philips Hue. Sau sincronizează lumina 
cu melodiile preferate și bucură-te de fiecare 

sunet din plin. Transformă orice încăpere într-
un ring de dans și privește cum lumina 
reacţionează la muzica ta. Descarcă una dintre 
aplicaţiile terţe și începe petrecerea cu Philips 
Hue.

Creează-ţi ambianţa

Creează atmosfera perfectă pentru orice 
moment cu o gamă de lumini albe, naturale și 
frumoase. Folosește aplicaţia pentru a seta 
orice nuanţă de lumină albă, de la lumină 
naturală energizantă rece, până la lumină albă, 
caldă și relaxantă. Preia controlul și setează 
ambianţa. Nici prea luminos. Nici prea 
întunecat. Potrivit nevoilor.

Lumină pentru starea ta de bine

Lumina ne influenţează starea de spirit, 
comportamentul, nivelul de atenţie și rutinele. 
Prin aplicaţie, poţi seta lumina optimă pentru 
moment în care te afli. Philips Hue te ajută să 
te simţi mai energizat, să te concentrezi, să 
citești și să te relaxezi. Transformă-ţi rutina 
zilnică în momente plăcute. Simte-te diferit. 
Simte-te bine.
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Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: multicolor

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• Putere reglabilă
• LED integrat
• Schimbarea culorii (LED)
• Adaptor pentru alimentare inclus
• ZigBee Light Link
• Efect de lumină difuză
• Conector universal

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 0,5 cm
• Lungime: 200 cm
• Lăţime: 1,5 cm
• Greutate netă: 0,337 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 220 V - 240 V, 

50 - 60 Hz

• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: becul nu este inclus
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 1600 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă
• LED
• Durata de viaţă de până la: 20.000 ore
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 5,1 cm
• Lungime: 21 cm
• Lăţime: 21 cm
• Greutate: 0,510 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Birou de acasă
• Tip: Lumină indirectă
•
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