Philips
Luz indirecta

LightStrips Essential de 2 m
multicolor
LED

Dê cor ao seu mundo com luz
As LightStrips Essential dão um toque de cor à sua decoração interior. Utilize-as para
decorar a sua casa com luz. O interruptor de controlo de cor incluído proporciona uma
incrível facilidade de utilização.
Deixe que as cores se fundam naturalmente na decoração interior
• Escolha entre 7 cores, incluindo branco
• Efeito de luz difusa
• Modo de mudança automática de cores
Extraordinária flexibilidade de instalação
• Cortar como necessário
• Plug & Play: instalação fácil
• Fácil de montar com fita adesiva

70166/55/PH

Utilização fácil e segura
• Interruptor fácil de utilizar
• Camada protectora de silicone
• Tecnologia LED segura
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Luz indirecta

LightStrips Essential de 2 m multicolor, LED

Destaques
Escolha entre 7 cores

Escolha a sua cor favorita entre as 7 cores
diferentes, incluindo branco.
Efeito de luz difusa

Cortar como necessário

Se as suas LightStrips não se adequarem
exactamente à aplicação necessária, pode
facilmente cortá-las à dimensão correcta. As
marcas de corte disponíveis no produto
indicam onde cortar.
Plug & Play: instalação fácil

Interruptor fácil de utilizar

O interruptor permite-lhe ligar e desligar a
LightStrip. Com o botão de mudança de cores
pode escolher 1 das 7 cores disponíveis ou
simplesmente colocar a LightStrip no modo de
mudança automática de cores.
Camada protectora de silicone
Protecção melhorada para peças eléctricas
contra o pó e a humidade, mesmo durante a
limpeza.
Tecnologia LED segura

As diferentes cores adaptam-se naturalmente à
sua decoração interior graças ao efeito de luz
difusa com uma emissão de 90 lúmenes/metro.
Modo de mudança automática de cores

As LightStrips são muito fáceis de instalar e
garantem diversão imediata, graças ao
princípio de plug & play. Tudo o que necessita
já está incluído na caixa e explicado no guia de
início rápido.
Fácil de montar

Para activar o modo de mudança de cores
automática, passe pelas cores premindo o
botão de mudança de cor. As cores serão
apresentadas na seguinte ordem: vermelho,
verde, azul, verde claro, azul claro, roxo,
branco e, finalmente, o modo de mudança de
cor automática.

Coloque as LightStrips onde desejar graças à
fita adesiva integrada na parte posterior.

As LightStrips garantem segurança ao toque e
utilização sem o risco de ligações eléctricas
expostas.
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Especificações
Design e acabamento
• Material: sintético
• Cor: multicolor

Funcionalidade extra/acessório incl.
• LEDs integrados
• Mudança de cores (LED)
• Adaptador de corrente incluído

Dimensões e peso do produto
•
•
•
•

Comprimento: 1,0 cm
Comprimento: 200 cm
Largura: 0,3 cm
Peso líquido: 0,190 kg

Especificações técnicas

• Alimentação eléctrica: Entre 100 V e 240 V, 50-60
Hz
• Número de lâmpadas: 1
• Potência da lâmpada incluída: 12 W
• Potência máxima da lâmpada de substituição: 12 W

•
•
•
•

Fluxo luminoso total do candeeiro: 160 lm
Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
LED
Código IP: IP20, protecção contra objectos com
mais de 12,5 mm, sem protecção contra água
• Classe de protecção: II - isolamento duplo

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem
•
•
•
•

Comprimento: 13,9 cm
Comprimento: 13,7 cm
Largura: 5,7 cm
Peso: 0,276 kg

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala de estar e
quarto, Cozinha
• Estilo: Expressivo
• Tipo: Luz indirecta
•
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