
Possibilidades ilimitadas
Expanda a sua faixa de luz Hue (vendida em separado) com esta

extensão de faixa de luz de 40 polegadas. Prenda a faixa LED

flexível a qualquer superfície com o adesivo incluído para levar luz

colorida a qualquer espaço. Apenas compatível com a Philips Hue

lightstrip plus v4.

Possibilidades ilimitadas

• Amplifique o entretenimento com iluminação inteligente

• Luz brilhante funcional e para criar ambiente

• Requer uma LightStrip Plus compatível com Bluetooth

A forma como ilumina o caminho

• Extensíveis até 10 metros

Iluminação inteligente fácil

• Controle até 10 luzes com a aplicação Bluetooth

• Controle as luzes com a voz*

• Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente
colorida

• Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

• Explore o conjunto completo de funcionalidades de iluminação
inteligentes

Extensão Lightstrip
Plus V4, 1 metro

Luz ambiente branca e
colorida Hue

LED integrado

Controlo instantâneo através de

Bluetooth

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para

usufruir de mais opções
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Destaques
Amplifique o entretenimento

Deixe-se envolver no filme, jogo ou
música com a magia da luz. Com
milhões de cores por onde escolher e
inúmeras opções de iluminação, pode
transformar qualquer sala de estar
numa sala de cinema privada. Basta
lembrar-se de trazer as pipocas!

Fluxo luminoso brilhante

Com uma ótima abrangência de luz ao
longo do seu comprimento total e um
fluxo elevado de 1600 lúmenes, as
faixas de luzes Philips Hue fornecem
luz suficiente para ser utilizada como
fonte de luz tanto decorativa como
funcional.

Requer uma LightStrip Plus
compatível com Bluetooth

Este produto só pode ser utilizado
como extensão da versão compatível
com Bluetooth da Philips Hue
Lightstrip Plus. Procure o logótipo do
Bluetooth na embalagem se tiver um
pacote base Lightstrip compatível com
Bluetooth.

Extensíveis até 10 metros

Amplie a sua Philips Hue Lightstrip
Plus até 10 metros através da adição
de extensões de 1 metro* para
abranger superfícies maiores e permitir
mais aplicações. Desde a iluminação
brilhante de um recanto até à
iluminação ambiente no seu corredor
ou escada, tudo é possível. A Philips
Hue Lightstrip oferece-lhe uma
consistência total da cor desde a
primeira à última extensão. *Só pode
ser ampliada com a versão compatível
com Bluetooth.

Controle até 10 luzes com a aplicação
Bluetooth

Com a aplicação Hue Bluetooth, pode
controlar as suas luzes inteligentes Hue
numa mesma sala da sua casa.
Adicione até 10 lâmpadas inteligentes
e controle-as apenas com o toque de
um botão no seu dispositivo móvel.

Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon
Alexa e o Google Assistente quando é
emparelhada com um dispositivo
Google Nest ou Amazon Echo
compatível. Os comandos de voz
simples permitem-lhe controlar várias
luzes numa divisão ou apenas uma
única lâmpada.
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Crie uma experiência personalizada
com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16
milhões de cores, criando
instantaneamente a atmosfera certa
para qualquer evento. Com o toque de
um botão, pode criar um ambiente
festivo, transformar a sua sala de estar
numa sala de cinema, melhorar a
decoração da sua casa com notas de
cor e muito mais.

Crie o ambiente certo com luz branca
quente a fria

Estas lâmpadas e equipamentos de luz
oferecem tonalidades de luz branca
suave a fria diferentes. Com total
regulação da intensidade de luzes
noturnas brilhantes a suaves, pode
ajustar as suas luzes para aperfeiçoar
as sombras e o brilho da luz para as
suas necessidades diárias.

Explore o conjunto completo de
funcionalidades de iluminação
inteligentes

Adicione uma Hue Bridge (vendida
separadamente) às suas luzes
inteligentes para usufruir do conjunto
completo de funcionalidades Philips
Hue. Com uma Hue Bridge, pode
adicionar até 50 luzes inteligentes para
controlar em toda a sua casa. Crie
rotinas para automatizar toda a sua
instalação de iluminação doméstica
inteligente. Controle as suas luzes
quando não está em casa ou adicione
acessórios, tais como sensores de
movimento e interruptores inteligentes.

Especificações
Design e acabamento

• Cor: multicolor

• Material: silicone

Ambiental

• Humidade de funcionamento:
5%<H<<95% (sem condensação)

• Temperatura de funcionamento: -20
°C a 45 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Mudança de cores (LED): Sim

• Efeito de luz difusa: Não

• Intensidade regulável: Sim

• LEDs integrados: Sim

Garantia

• 2 anos: Sim

Lightstrip

• Temperatura da cor: 2000-6500 K

• Possibilidade de corte: Sim

• Extensibilidade: Sim

• Tensão de entrada: 220V-240V

• Consumo máximo em espera: 0,5 W

• Potência: 11,5 W

Diversos

• Tipo: Luz indireta

Consumo de energia

• Potência: 11,5 W

Dimensões e peso do produto

• Altura: 0,55 cm

• Comprimento: 100 cm

• Largura: 1,45 cm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.030
lm

• Vida útil até: 25.000 h

• Vida útil: 25,000 h

• Código IP: IP20

• Classe de proteção: II - isolamento
duplo

• Emissão de lúmenes a 2100 K
(definição pronta a usar): 570 lm
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Conteúdo da embalagem

• Cabo de conexão para cantos: 1
Design e acabamento

• Cor: multicolor

• Humidade de funcionamento:
5%<H<<95% (sem condensação)

• 2 anos: Sim

• Temperatura da cor: 2000-6500 K

• EAN/UPC - produto: 8718699703448

• Garantia: 2 ano(s)

• Temperatura de funcionamento: -20
°C a 45 °C

• Possibilidade de corte: Sim

• Peso líquido: 0,062 kg

• Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.030
lm

• Material: silicone

• Extensibilidade: Sim

• Peso bruto: 0,115 kg

• Tipo: Luz indireta

• Altura: 14,000 cm

• Altura: 0,55 cm

• Vida útil até: 25.000 h

• Cabo de conexão para cantos: 1

• Tensão de entrada: 220V-240V

• Comprimento: 5,500 cm

• Largura: 8,800 cm

• Potência: 11,5 W

• Comprimento: 100 cm

• Largura: 1,45 cm

• Consumo máximo em espera: 0,5 W

• Mudança de cores (LED): Sim

• Potência: 11,5 W

• Vida útil: 25,000 h

• Efeito de luz difusa: Não

• Intensidade regulável: Sim

• LEDs integrados: Sim

• Código IP: IP20

• Classe de proteção: II - isolamento
duplo

• Emissão de lúmenes a 2100 K
(definição pronta a usar): 570 lm
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