
Kleur uw wereld met
licht
Met de flexibele Philips Lightstrips geeft u eenvoudig kleur aan uw

interieur. Gebruik de 5-meteruitvoering voor een verlaagd plafond,

de trap of de keuken en verander kleuren of effecten met de

gebruiksvriendelijke afstandsbediening.

Eenvoudig en veilig te gebruiken

• Veilige LED-technologie

• Beschermende siliconenlaag

• Gebruiksvriendelijke afstandsbediening

Laat de kleuren op natuurlijke wijze in uw interieur opgaan

• Stel de helderheid in met de afstandsbediening.

• Kies uit 30 kleuren

• Automatische kleurenloop

Ultieme flexibiliteit bij installatie

• Eenvoudig te monteren met de krachtige, geïntegreerde plakstrip

• Op maat te knippen

• Plug & Play: snelle installatie

Indirect licht

myLiving

LIGHTSTRIP 5 M RGB

meerdere kleuren

LED
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Kenmerken
Veilige LED-technologie

De Lightstrips zijn veilig aan te raken en
te gebruiken zonder het gevaar van
open elektriciteit.

Beschermende siliconenlaag
Extra bescherming voor elektrische
delen tegen stof en vochtigheid, ook
tijdens reiniging.

Gebruiksvriendelijke
afstandsbediening
Met de infrarood afstandsbediening
kunt u de Lightstrips eenvoudig
besturen terwijl u ontspannen op de
bank zit of in bed ligt. Gebruik de
afstandsbediening om het licht aan/uit
te zetten, de kleur te veranderen, de
helderheid aan te passen of om een
van de lichtmodi te kiezen en de
snelheid te regelen.

Dimbaar

Stel de helderheid in met de
afstandsbediening.

Kies uit 30 kleuren
Kies uw favoriete kleur en verander die
zo vaak als u wilt. Of ze een dynamisch
lichteffect aan voor een rijkere sfeer. U
kunt de lamp zelfs in de
stroboscoopmodus zetten voor een
feestje met vrienden.

Automatische kleurenloop
Met de knop op de afstandsbediening
kunt u verschillende standen instellen
voor de automatische kleurenloop.
Bovendien kan u ook de snelheid en de
helderheid van de kleurenloop
aanpassen.

Eenvoudig op te hangen

Plak de Lightstrips waar u maar wilt
dankzij de krachtige, geïntegreerde
plakstrip aan de achterkant.

Op maat te knippen

Als uw Lightstrips niet precies passen
op de gewenste plek, kunt u ze
eenvoudig op maat knippen. Op het
product staan markeringen waar u kunt
knippen.

Plug & Play: snelle installatie
De Lightstrips zijn eenvoudig te
plaatsen en direct in gebruik te nemen
dankzij het Plug & Play-principe. Alles
wat u nodig hebt wordt meegeleverd in
de doos en uitgelegd in de
Snelstartgids.
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Specificaties
Design en afwerking

• Kleur: Transparant

• Materiaal: kunststof

Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd

• Draaibare spot: Nee

• Dimbaar met afstandsbediening: Nee

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja

• Inclusief voedingsadapter: Ja

• Inclusief afstandsbediening: Ja

• Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

• Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

• Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer/slaapkamer, Keuken

• Stijl: Expressief

• EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 1 cm

• Lengte: 500 cm

• Nettogewicht: 302 kg

• Breedte: 0,25 cm

Service

• Garantie: 3 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 20.000 hr

• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 260

• Lichtkleur: RGB

• Netspanning: 220-240

• Dimbare lamp: Ja

• LED: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

• Aantal lampen: 1

• Wattage meegeleverde lamp: 21

• IP-classificatie: IP20

• Beschermingsklasse: Klasse II

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696164242

• Nettogewicht: 0,102 kg

• Brutogewicht: 0,190 kg

• Hoogte: 164,000 mm

• Lengte: 57,000 mm

• Breedte: 162,000 mm

• Materiaalnummer (12NC):
915005517301
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