Philips
Światło pośrednie

Pojedyncza taśma LightStrip Fix
wielokolorowy
LED

Pomaluj swój świat światłem
Taśmy LightStrip Fix wprowadzają do wnętrza odrobinę koloru. Podkreślając elementy
wystroju, możesz w wyjątkowy sposób oświetlić krawędzie, kształty i przedmioty.
Regulowany kąt rozsyłu ułatwia stworzenie idealnego oświetlenia.
Naturalne dopasowanie kolorów do wnętrza
• 7 kolorów do wyboru, w tym biały
• Efekt rozproszonego światła
• Tryb automatycznej zmiany kolorów
• Smukła i nowoczesna konstrukcja

69113/55/PH

Pełna swoboda w zakresie instalacji
• Wystarczy podłączyć: prosta instalacja
• Możliwość regulacji kąta wiązki światła
• Dekorowanie bez ograniczeń dzięki wysokiej jakości wykończeniu
• Łatwe łączenie maksymalnie 3 taśm LightStrip
• Prosty montaż przy użyciu taśmy samoprzylepnej lub wkrętów
Łatwe i bezpieczne użytkowanie
• Łatwy w użyciu przełącznik
• Bezpieczna technologia LED

6911355PH

Światło pośrednie

Pojedyncza taśma LightStrip Fix wielokolorowy, LED

Zalety
7 kolorów do wyboru

kolejności: czerwony, zielony, niebieski,
jasnozielony, jasnoniebieski, fioletowy, biały
oraz tryb automatycznego przełączania
kolorów (pętla).

Łatwe łączenie

Możliwość regulacji kąta wiązki światła
Taśmy LightStrip Fix mają regulowany kąt
rozsyłu światła, co umożliwia zmianę kierunku
strumienia.
Wystarczy podłączyć: prosta instalacja
Wybierz swój ulubiony kolor spośród 7
różnych kolorów, łącznie z białym.

Taśmy LightStrip Fix można w prosty sposób
łączyć dzięki zintegrowanym stykom. Można ze
sobą połączyć maksymalnie 3 taśmy LightStrip
Fix.

Efekt rozproszonego światła

Łatwy w użyciu przełącznik

Efekt rozproszonego światła sprawia, że
światło o jasności 150 lumenów/metr we
wszystkich kolorach naturalnie dopasowuje się
do wnętrza.

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.
Prosty montaż

Przełącznik umożliwia włączanie i wyłączanie
taśm LightStrip. Za pomocą przycisku zmiany
kolorów można także wybrać 1 z 7 dostępnych
kolorów lub włączyć tryb automatycznej
zmiany kolorów.

Tryb automatycznej zmiany kolorów
Dekorowanie bez ograniczeń
Taśmy LightStrip Fix można w prosty sposób
wykorzystać w wielu różnych miejscach.
Dzięki smukłej i nowoczesnej konstrukcji
można je umieścić na widoku lub tak, aby
pozostawały ukryte.

Aby włączyć tryb zmiany kolorów, wystarczy
przełączyć kolor za pomocą przycisku zmiany
kolorów. Kolory zmieniają się w następującej

Taśmy LightStrip można zamontować w
dowolnym miejscu dzięki dołączonym
zaczepom montażowym. W zestawie znajdują
się również taśma samoprzylepna i wkręty.

Smukła i nowoczesna konstrukcja
Dzięki smukłej i nowoczesnej konstrukcji
produkty dobrze dopasowują się do wnętrza,
bez względu na to, czy znajdują się na widoku,
czy są ukryte.
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Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Materiał: metal
• Kolor: wielokolorowy

Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Doskonale tworzy nastrój
• Wbudowane diody LED
• Zmieniające się kolory (LED)

Wymiary i waga produktu

•
•
•
•

Wysokość: 1,0 cm
Długość: 46 cm
Szerokość: 3.0 cm
Waga netto: 0,212 kg

Serwis

• Gwarancja: 2 lata

Wymiary i waga opakowania

Dane techniczne

•
•
•
•
•

lumenach: 50 lm
• Oprawa z możliwością przyciemniania: Nie
• LED
• Współczynnik IP: IP20, ochrona przed
przedmiotami powyżej 12,5 mm, brak ochrony
przed wodą
• Klasa ochronności: II — podwójna izolacja
• Czas działania: 20 000 godz.

Zasilanie sieciowe: Przedział 100–240 V, 50–60 Hz
Liczba źródeł światła: 1
Moc źródła światła w zestawie: 3 W
Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 3 W
Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w

•
•
•
•

Wysokość: 43,5 cm
Długość: 10,5 cm
Szerokość: 4,5 cm
Waga: 0,330 kg

Różne

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