
 

 

Philips Hue White and 
color ambiance
Lightstrip Plus 2m+1m 
bundel

1 x 2m + 1 x 1m lichtsnoer
1 x voeding
1 x hoekconnector meegeleverd
Wit en gekleurd licht
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eg een Lightstrip Plus toe aan je Philips Hue-systeem en creëer een overweldigende 
aring onder balken of kasten en achter entertainmentsystemen. Lightstrip Plus biedt je de 

xibiliteit om te buigen, in te korten of te verlengen voor een toepassing naar jouw keuze.

Vorm licht zoals jij wilt
• Uiterste flexibiliteit: vormen, buigen en verlengen
• Verlengbaar tot 10 meter
• Hoge lichtopbrengst: 1600 lumen
• Philips Hue Bridge vereist

Onbegrensde mogelijkheden
• Wees creatief met 16 miljoen kleuren
• Synchroniseer lampen met muziek en films
• Breng lichteffecten tijdens het gamen
• Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht
• Natuurlijk wakker worden en gaan slapen
• Ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen met lichtrecepten
• Slimme bediening, thuis en als je weg bent
• Stel handige timers in
• Dimmen zonder installatie



 Ultieme flexibiliteit

Philips Hue Lightstrip Plus is de meest flexibele 
lichtbron die je je kunt voorstellen. Je kunt de 
strip in bijna elke vorm buigen en het kleefband 
op de rug ervan gebruiken om hem op elk 
massief oppervlak te bevestigen. Indien nodig 
kun je de Philips Hue Lightstrip Plus op maat 
knippen op de knipmarkeringen. Integreer de 
Philips Hue Lightstrip Plus in meubels, in 
nissen, onder keukenkastjes of om 
architectuurkenmerken te benadrukken met 
zacht, indirect licht. Philips Hue Lightstrip Plus 
is de meest veelzijdige en robuuste lichtbron 
die jouw kamer tot leven brengt.

Verlengbaar tot 10 meter

Verleng je Philips Hue Lightstrip Plus tot 10 
meter door er 1 meter lange verlengstrips aan 
toe te voegen om grotere oppervlakken te 
omvatten en bredere toepassingen mogelijk te 
maken. Van heldere koofverlichting tot 
navigatieverlichting in je hal of langs trappen: 
alles is mogelijk. Philips Hue Lightstrip Plus 
biedt je een volledig constante kleur van de 
eerste tot de laatste uitbreiding.

Hoge lichtopbrengst: 1600 lumen

Met zijn hoge lichtopbrengst van 1600 lumen 
en een lichtspreiding over zijn totale lengte 
levert de Hue Lightstrip Plus genoeg licht om 
te worden gebruikt als zowel decoratieve en 
functionele lichtbron.

Philips Hue Bridge vereist

Verbind je Philips Hue lampen met de Bridge 
om ze te kunnen bedienen via de Philips Hue 
App op je smartphone of tablet.

Wees creatief met kleuren

Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren 
om de sfeer en het uiterlijk van je kamer aan te 

passen. Stel moeiteloos de gewenste scène in 
met één druk op de knop. Gebruik een 
favoriete foto en herleef dat speciale moment 
met gekleurde lichteffecten. Bewaar je 
favoriete lichtinstellingen en selecteer ze met 
één vingerbeweging, wanneer je maar wilt

Synchroniseer met muziek en films

Breid je beleving van TV kijken uit naar de hele 
kamer of synchroniseer licht met je favoriete 
muziek en zie hoe het licht reageert op het 
ritme. Download apps van derden en ontdek 
de verbazingwekkende dingen die je kunt doen 
met Philips Hue.

Breng lichteffecten tijdens het gamen

Til de beleving van je gaming naar het volgende 
niveau. Download de apps die samenwerken 
met Hue en ontdek de verbazingwekkende 
dingen die je kunt doen.
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Kenmerken
Lightstrip Plus 2m+1m bundel
1 x 2m + 1 x 1m lichtsnoer 1 x voeding, 1 x hoekconnector meegeleverd, Wit en gekleurd licht
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Milieu
• Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-

condenserend)
• Operationele temperatuur: -20 °C t/m 45 °C

Garantie
• 2 jaar

Lightstrip
• Lichtopbrengst: 16 miljoen kleuren, 2000-6500 K, 

Alleen dimbaar via smart device
• Max. standbyvermogen: 0,5 W
• Software geschikt voor upgrades: Indien 

verbonden met de Hue Bridge
• Starten: Direct 100% lichtsterkte
• Lampvermogen: 20,5 W
• Kleurtemperatuur: 16 miljoen kleuren, Warmwit 

tot koel daglicht
• Knipmogelijkheden
• Ingangsspanning: 220 V - 240 V
• Lichtsterkte in lumen: 740 lm bij 2200 K, 760 lm bij 

2700 K, 850 lm bij 4000 K, 900 lm bij 6500 K
• IP-classificatie 20: Niet bestand tegen water, 

Beschermd tegen voorwerpen >12,5mm
• Hoogte: 4 mm
• Lengte: 3000 mm
• Breedte: 14 mm

Inhoud van de doos
• 2 meter Lightstrip: 1
• 1 meter Lightstrip (verlengstrip): 1
• Hoekconnectorkabel: 1
• Netspanningsadapter voor Lightstrip: 1

design en afwerking
• Kleur(en): meerdere
• Materiaal: silicone

Technische specificaties
• Levensduur: 25.000 uur
• Gewicht: 1,4 kg
•
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Specificaties
Lightstrip Plus 2m+1m bundel
1 x 2m + 1 x 1m lichtsnoer 1 x voeding, 1 x hoekconnector meegeleverd, Wit en gekleurd licht
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