
Makkelijke slimme

verlichting
Geniet als nooit tevoren van spannende surroundverlichting met

de Philips Hue Play gradient lightstrip. Deze LED-strip weet

meerdere kleuren tegelijk vloeiend te combineren om de beelden

op het hele scherm na te bootsen. Doordat de hele kamer

meekleurt, zorg je voor een meeslepende, ongekende

entertainmentbeleving.

Makkelijke slimme verlichting

• Meerdere kleuren licht die tegelijk samenkomen

• Surroundverlichtingseffecten

• Een revolutie in home entertainment

• Gemakkelijke installatie

• Vereist Hue Sync en Hue Bridge

• Drie maten die altijd passen

Play gradient

lightstrip 65 inch

Hue White and Color

Ambiance

Geschikt voor tv's van 65” tot

70"

Inclusief voeding en steunen

Combineert wit en gekleurd

licht

Hue Bridge en Hue Sync Box

vereist
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Kenmerken

Meerdere kleuren licht die tegelijk

samenkomen

Laat meerdere lichtkleuren tegelijk

samenkomen in één enkele LED-strip.

De kleuren lopen natuurlijk in elkaar

over en schijnen opvallend licht op de

wand voor een uniek effect achter je tv.

Surroundverlichtingseffecten

Beleef de magie van

surroundverlichting! De Hue Play

gradient lightstrip reageert direct op de

actie op je beeldscherm en projecteert

licht in een hoek van 45 graden op de

muur achter je televisie. Zo creëer je

een echt meeslepende kijkervaring of

gamebeleving. *Vereist de Philips Hue

Play HDMI Sync Box en de Hue Bridge

(afzonderlijk verkrijgbaar).

Een revolutie in home entertainment

Philips Hue is het enige slimme

verlichtingsmerk waarmee je

eenvoudig je slimme, gekleurde

lampen kunt synchroniseren met films

en videogames voor meeslepend

home entertainment. De revolutionaire

technologie van Hue Sync analyseert

wat je aan het kijken of spelen bent en

vertaalt dit onmiddellijk in een

lichtscript dat de hele kamer laat

meekleuren.

Gemakkelijke installatie

De Philips Hue Play gradient lightstrip

is speciaal ontworpen voor de televisie.

De LED-strip is leverbaar in drie maten

en past op tv's van 55" of groter,

inclusief montagesteunen voor snelle

en gemakkelijke installatie.

Vereist Hue Sync en Hue Bridge

Voor de Philips Hue Play gradient

lightstrip heb je de Philips Hue Play

HDMI Sync Box, de mobiele Hue Sync

app en een Hue Bridge nodig.

Bovendien kun je tot wel 50 lampen en

slimme accessoires in je hele huis op

de Hue Bridge aansluiten, timers en

routines instellen en je lampen vanaf

elke locatie, thuis of onderweg,

bedienen met de Hue app. De Philips

Hue Play HDMI Sync Box en de Hue

Bridge zijn los verkrijgbaar.

Drie maten die altijd passen

De Hue Play gradient lightstrip is

leverbaar in drie maten. De lightstrip

van 55 inch wordt geadviseerd voor

tv's van 55 tot 60 inch, de lightstrip van

65 inch voor tv's van 65 tot 70 inch en

de lightstrip van 75 inch voor tv's van

75 inch of groter. Liggen de afmetingen

van je tv tussen deze categorieën in,

dan raden we aan dat je de dichtstbij

liggende kleinere maat neemt (voor

een tv met een beelddiagonaal van 62

inch gebruik je dus de lightstrip van 55

inch).
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Specificaties

Design en afwerking

• Kleur: zwart

• Materiaal: silicone

Milieu-

• Vochtigheid wanneer in werking:

5%<H<95% (niet-condenserend)

• Temperatuur wanneer in werking: -20

°C t/m 45 °C

Extra onderdeel/accessoire

meegeleverd

• Met kleurverandering (LED): Ja

• Diffuus licht: Ja

• Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Garantie

• 2 jaar: Ja

Lightstrip

• Knipmogelijkheden: Nee

• Uitbreidbaarheid: Nee

• Ingangsspanning: 220V-240V

• Max. stand-byvermogen: 0,5 W

• Vermogen: 20 W

Opgenomen vermogen

• Vermogen: 19 W

Afmetingen en gewicht van product

• Hoogte: 1,6 cm

• Lengte: 254 cm

• Breedte: 1,7 cm

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Levensduur tot: 25.000 hr

• Totale lichtstroom in lumen van

armatuur: 1100

• IP-classificatie: IP20

• Beschermingsklasse: II - dubbel

geïsoleerd

Inhoud van de doos

• Voedingsadapter: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699784775

• Nettogewicht: 0,433 kg

• Brutogewicht: 1,433 kg

• Hoogte: 14,000 cm

• Lengte: 29,000 cm

• Breedte: 29,000 cm

• Materiaalnummer (12NC):

929002422801
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