
Oändliga möjligheter
Den flexibla 2 m-ljusslingan för utomhusbruk kan formas och böjas

efter dina önskemål. Kanta en trädgårdsgång eller låt den slingra

sig upp längs en vägg eller pelare – med de medföljande

klämmorna och skruvarna kan du montera den var som helst.

Oändliga möjligheter

• Strömförsörjningsenhet och kontakt ingår

• Piffa upp trädgården med utomhusbelysning

• Anslut till Hue-bryggan för fullständig smart belysningsstyrning

• Vädertålig ljusslinga

• Flexibel ljusslinga som kan formas och böjas

• Ljusslinga med jämnt spritt ljus

Lightstrip Outdoor 2
meter

Hue White och Color
Ambiance

1 x 2 meter ljusslinga

Vitt och färgat ljus

Strömförsörjningsenhet ingår

Smart styrning med Hue Bridge*
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Funktioner
Strömförsörjningsenhet och kontakt
ingår

I den här förpackningen finns alla
komponenter du behöver för att sätta
igång. Detta omfattar en ljusslinga och
en strömkälla för utomhusbruk. Allt du
behöver göra är att öppna
förpackningen, sätta upp ljusslingan
där du vill ha den och tända.

Piffa upp trädgården

Låt inte trädgården hamna i skuggan av
huset. Med mer än 16 miljoner färger
och 50 000 nyanser av varmt och kallt
vitt ljus kan du lysa upp utomhus lika
fint som inomhus, oavsett om du vill
belysa en gångväg eller rikta en
spotlight mot ditt favorithörn på
uteplatsen.

Anslut till Hue-bryggan

Den här produkten kräver an
anslutning till Hue-bryggan för att låsa
upp all smart styrning och alla
funktioner. Styr Hue-appen, ställ in
timers, rutiner, lägg till eller ta bort
belysning m.m. *Hue-bryggan säljs
separat

Vädertålig ljusslinga

Ljusslingan för utomhusbruk tål alla
väder, från små vattenpölar till flera
timmars ihållande regn.

Flexibel ljusslinga

Den mycket flexibla ljusslingan för
utomhusbruk kan formas, böjas och
anpassas helt efter dina önskemål.
Kanta en trädgårdsgång eller låt den
slingra sig upp längs en vägg eller
pelare – med de medföljande
klämmorna och skruvarna kan du
montera den var som helst.

Jämnt spritt ljus

Philips Hue-ljusslingan för
utomhusbruk har en särskild
beläggning som sprider det vita eller
färgade ljuset, så ljusslingan behöver
inte döljas, oavsett om du önskar direkt
eller indirekt ljus – det enda som syns
är ljus.

Specifikationer
Design och finish

• Färg: flerfärgad

• Material: silikon

Miljö

• Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-
kondenserande)

• Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

• Färgväxlande (LED): Ja

• Integrerad LED-belysning: Ja

• Nätadapter medföljer: Ja

• ZigBee Light Link: Ja
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Ljusslinga

• Färgtemperatur: 2000-6500 K

• Kan kapas: Nej

• Ljusflöde: 16 miljoner färger, 2 000–
6 500 K, Endast dimbar via
smarttelefon eller surfplatta, Varmvitt
till kallt dagsljus

• Max. vilolägeseffekt: 0,5 W

• Uppgraderbar programvara: När den
är ansluten till Hue Bridge

• Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde

• Wattal: 19 W

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

• Livslängd: 25,000 h

• Dimbart armatur: Ja

• IP-kod: IP67

• Fler egenskaper: Diffused light effect

Förpackningens innehåll

• Nätadapter: 1

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8718699709839

• Nettovikt: 0,950 kg

• Bruttovikt: 1,170 kg

• Höjd: 21,000 cm

• Längd: 9,600 cm

• Bredd: 21,000 cm

• Materialnummer (12NC):
929002289002

• Nettovikt: 0,950 kg
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