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White and color ambiance 
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n mest fleksible lyskilden du kan tenke deg. Utvid Philips Hue LightStrip Plus med de 
eter lange forlengelsene for større overflater. Du kan forme dem, feste dem til alle 

rde overflater og få høy lysstyrke.

Skap ditt eget lys
• Forleng din Lightstrip Plus med forlengere på én meter
• Kan forlenges opptil ti meter
• Maksimal fleksibilitet: form, bøy og forleng
• Krever en Philips Lightstrip Plus og en Philips Hue-bro



 Forleng din Hue Lightstrip Plus

Forleng din Philips Hue Lightstrip Plus med disse 
forlengerne på én meter for å dekke større 
overflater og muliggjøre flere bruksmåter.

Kan forlenges opptil ti meter

Bruk forlengeren på én meter for å forlenge Philips 
Hue Lightstrip Plus med opptil ti meter for å dekke 
større overflater og få større anvendelighet. Fra klar 
belysning i fordypninger til navigeringslys i gangen 
eller trappen, alt er mulig. Philips Hue Lightstrip Plus 
gir jevne farger fra første til siste forlenger.

Enestående fleksibilitet

Philips Hue Lightstrip Plus er den mest fleksible 
lyskilden. Du kan forme den nesten hvordan du vil og 
bruke teipen på veggplaten til å feste den til alle 
harde overflater. Hvis det er nødvendig, kan du 
klippe Philips Hue Lightstrip Plus til i ønsket størrelse 
ved å følge merkingen. Du kan integrere Philips Hue 
Lightstrip Plus i møbler, i fordypninger, feste den 
under kjøkkenskap eller utheve arkitektoniske 
funksjoner med mykt, indirekte lys. Philips Hue 
Lightstrip Plus er den mest allsidige og robuste 
lyskilden som gir liv til rommet.

Krever en Lightstrip Plus

Dette produktet kan kun brukes til å forlenge en 
Philips Hue Lightstrip Plus og må være koblet til en 
Philips Hue-bro.
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Spesifikasjoner
Design og utseende
• Materiale: syntetiske materialer
• Farge: flerfarget

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Kan dimmes
• Integrert LED
• Skifter farge (LED)
• Inneholder strømadapter
• Spredende lyseffekt
• ZigBee Light Link
• Universell støpsel

Mål og vekt på produktet
• Høyde: 0,5 cm
• Lengde: 100 cm
• Bredde: 1,5 cm
• Nettovekt: 0,053 kg

Tekniske spesifikasjoner
• Strømnett: Fra 220–240 V
• Antall lyskilder: 1
• Lyskilde følger med: lyskilde følger ikke med
• Total lumeneffekt på lysarmaturen: 800 lm
• Lysarmaturen kan dimmes
• LED
• Levetid på opptil: 20 000 timer
• IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er 

større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
• Beskyttelsesklasse: II – dobbelt isolerte

Service
• Garanti: To år

Mål og vekt på innpakning
• Høyde: 5,1 cm
• Lengde: 21 cm
• Bredde: 10,5 cm
• Vekt: 0,160 kg

Diverse
• Spesielt designet for: Stue og soverom, 

Hjemmekontor og arbeidsrom
• Type: Indirekte lys
•
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