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or een geweldige ervaring
eg een LightStrip Plus toe aan uw Philips Hue-systeem en creëer een intense ervaring 
der balken of kasten en achter entertainmentsystemen. Lightstrip Plus is flexibel in 
bruik en kan naar wens worden gebogen, ingekort of verlengd.

Kies uw eigen vorm
• Ultieme flexibiliteit: vorm-, buig- en verlengbaar
• Verlengbaar tot 10 meter
• Hoge lichtopbrengst: 1600 lumen
• Vereist een Philips Hue-bridge

Onbegrensde mogelijkheden
• Wees creatief met 16 miljoen kleuren
• Synchroniseer verlichting met muziek en films
• Verlicht uw games
• Creëer de gewenste sfeer met warm wit tot Koel daglicht
• Op natuurlijke wijze wakker worden en gaan slapen
• Ontspan, lees, concentreer u en word energieker met lichtinstellingen
• Intelligente bediening, thuis en onderweg
• Stel timers in voor uw gemak
• Dimmen zonder installatie



 Ultieme flexibiliteit

De Hue LightStrip Plus van Philips is de meest 
flexibele lichtbron die je je maar kan bedenken. 
Je kunt de strip vrijwel elke vorm geven en de 
zelfklevende tape op de achterzijde gebruiken 
om deze te bevestigen aan een solide 
oppervlak. Indien nodig kan je je Philips Hue 
LightStrip Plus op maat knippen op de 
aangewezen markeringen. Plaats de Philips Hue 
LightStrip Plus op meubilair, in een nis of onder 
keukenkastjes, of bevestig deze op 
bouwkundige elementen zodat er een indirect 
licht van uitgaat. De Philips Hue LightStrip Plus 
is de meest veelzijdige en krachtige lichtbron 
waarmee je je kamer tot leven kunt brengen.

Verlengbaar tot 10 meter

Verleng je Philips Hue LightStrip Plus tot 
maximaal 10 meter met de verlengstukken van 
1 meter voor grotere oppervlakken en 
meerdere toepassingen. Van heldere 
plafondverlichting tot sfeerverlichting in uw 
gang of trappenhuis, alles is mogelijk. De Philips 
Hue LightStrip Plus geeft van de eerste tot de 
laatste verlenging een consistente kleur.

Hoge lichtopbrengst: 1600 lumen

Met een hoge lichtopbrengst van 1600 lumen 
en verlichting over de totale lengte geeft de 
Hue LightStrip Plus voldoende licht om te 
gebruiken voor zowel decoratieve als 
functionele doeleinden.

Vereist een Philips Hue-bridge

Sluit uw Philips Hue-lampen aan met de bridge 
om uw lampen te bedienen vanaf uw 
smartphone of tablet via de Philips Hue-app.

Wees creatief met kleuren

Speel met licht en kies uit 16 miljoen kleuren 
om de look en sfeer van de kamer direct te 

veranderen. Creër uw eigen sfeer moeiteloos 
met één druk op de knop. Gebruik een 
favoriete foto en beleef dat speciale moment 
opnieuw met lichtspetters. Sla uw favoriete 
lichtinstellingen op en gebruik ze wanneer u 
maar wilt

Synchroniseer met muziek en films

Vergroot uw TV-ervaring naar de hele kamer 
of synchroniseer de verlichting met uw 
favoriete muziek en zie hoe het licht reageert 
op het ritme. Download de apps van derden en 
ontdek de leuke dingen die u kunt doen met 
Philips Hue.

Verlicht uw games

Til uw game-ervaring naar een hoger niveau. 
Download apps van derden en ontdek de 
verrassende dingen die u kunt doen met Philips 
Hue.
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Ontwerp en afwerking
• Materiaal: kunststof
• Kleur: meerdere kleuren

Extra onderdeel/accessoire 
meegeleverd
• Dimbaar
• Ingebouwde LED
• Met kleurverandering (LED)
• Inclusief stroomadapter
• ZigBee Light Link
• Diffuus licht
• Universele stekker

Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 0,5 cm
• Lengte: 200 cm
• Breedte: 1,5 cm
• Nettogewicht: 0,337 kg

Technische specificaties
• Netspanning: Bereik 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Aantal lampen: 1
• Wattage meegeleverde lamp: lamp niet 

meegeleverd
• Totaal lumen armatuur: 1600 lm
• Armatuur dimbaar
• LED
• Levensduur tot: 20.000 uur
• IP-code: IP20, bestand tegen voorwerpen groter 

dan 12,5 mm, niet bestand tegen water
• Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

Service
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen en gewicht inclusief 
verpakking
• Hoogte: 5,1 cm
• Lengte: 21 cm
• Breedte: 21 cm
• Gewicht: 0,510 kg

Diversen
• Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/

slaapkamer, Studeerkamer/thuiskantoor
• Type: Indirect licht
•
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