Philips
Światło pośrednie

LightStrip Extend 1 m
biały
LED

Pomaluj swój świat światłem
Taśmy LightStrip Extend wprowadzają do wnętrza ciepłą, nastrojową poświatę. Użyj ich,
aby zaakcentować meble lub walory architektoniczne. Możliwość wydłużenia — nawet
do 5 m — ułatwia stworzenie idealnego oświetlenia.
Naturalne dopasowanie oświetlenia do wnętrza
• Efekt rozproszonego, ciepłego, białego światła
Pełna swoboda w zakresie instalacji
• Możliwość wydłużenia do 5 m za pomocą dostępnych zestawów przedłużających
• Możliwość skrócenia do odpowiedniej długości
• Wystarczy podłączyć: prosta instalacja
• Prosty montaż przy użyciu taśmy samoprzylepnej
• Możliwość podłączenia do zasilania sieciowego
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Łatwe i bezpieczne użytkowanie
• Łatwy w użyciu wyłącznik
• Ochronna silikonowa warstwa
• Bezpieczna technologia LED
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Światło pośrednie

LightStrip Extend 1 m biały, LED

Zalety
Rozproszone, ciepłe, białe światło

przycinać w miejscach, w których widoczne są
specjalne oznaczenia.

dzięki czemu możliwa jest bardziej
profesjonalna i mniej widoczna instalacja.

Wystarczy podłączyć: prosta instalacja

Łatwy w użyciu wyłącznik

Taśmy LightStrip są bardzo łatwe w instalacji i
gwarantują natychmiastową zabawę —
wystarczy podłączyć. Wszystkie niezbędne
elementy znajdują się w zestawie, a wymagane
czynności są objaśnione w skróconej instrukcji
obsługi.

Wystarczy użyć wyłącznika, aby włączyć lub
wyłączyć taśmy LightStrip.

Prosty montaż

Bezpieczna technologia LED

Efekt rozproszonego światła sprawia, że ciepłe,
białe światło o jasności 250 lumenów/metr
naturalnie dopasowuje się do wnętrza.
Możliwość wydłużenia do 5 m

Ochronna silikonowa warstwa
Większa ochrona elektrycznych części przed
pyłem i wilgocią, nawet podczas czyszczenia.

Taśmy LightStrip Extend można w prosty
sposób wykorzystać w różnych miejscach.
Korzystając z zestawów przedłużających, które
można zakupić oddzielnie, wydłużysz produkt
nawet do 5 m.
Możliwość skrócenia do odpowiedniej
długości

Zintegrowany pasek samoprzylepny z tyłu
taśmy LightStrip umożliwia jej instalację w
dowolnym miejscu.
Możliwość podłączenia do zasilania
sieciowego

Jeśli taśmy LightStrip nie mają pasują idealnie
do wybranego miejsca, można je łatwo skrócić
do odpowiedniej długości. Taśmy można

Taśmy LightStrip Extend można podłączyć do
zasilania sieciowego i przełączników na ścianie,

Taśm LightStrip można bezpiecznie dotykać
oraz używać bez ryzyka związanego z
elektrycznością.
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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie

• Wbudowane diody LED
• Zasilacz w zestawie
• Doskonale tworzy nastrój

lumenach: 340 lm
Oprawa z możliwością przyciemniania: Nie
LED
Wbudowane źródło światła LED
Współczynnik IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony
przed wodą
• Klasa ochronności: III — bezpieczne, bardzo niskie
napięcie

Wymiary i waga produktu

Serwis

• Materiał: syntetyk
• Kolor: biały

Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie

•
•
•
•

Wysokość: 1,0 cm
Długość: 100 cm
Szerokość: 0,3 cm
Waga netto: 0,295 kg

•
•
•
•

• Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania

Dane techniczne
•
•
•
•

Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
Liczba źródeł światła: 1
Moc źródła światła w zestawie: 8,5 W
Maksymalna moc wymiennego źródła światła:
8,5 W
• Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w

•
•
•
•

Wysokość: 18,4 cm
Długość: 18,2 cm
Szerokość: 5,2 cm
Waga: 0,400 kg

Różne

• Opracowano z myślą o: Salon i sypialnia, Kuchnia
• Styl: Pełen ekspresji
• Typ: Światło pośrednie
•
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