
 

 

Philips
Nepřímé osvětlení

LightStrips Extend 1 m
vícebarevná
LED

70978/55/PH

N
p
Sv
zv
pr
abarvěte svůj svět 
omocí světla

ítidla LightStrips Extend přidají vašemu interiéru barevný rozměr. Můžete je použít ke 
ýraznění nábytku, architektonických prvků nebo oblastí na stěnách. Možnosti 
odloužení (až na 5 m) usnadňují vytváření dokonalého osvětlení.

Barvy, které perfektně doplní váš interiér
• Zvolte si ze 16 barev včetně bílé
• Efekt rozptýleného světla
• Režim automatické změny barev
• Nastavení jasu pomocí dálkového ovladače

Dokonalá flexibilita instalace
• Prodloužení až 5 metrů díky prodlužovací sadě
• Velikost na míru
• Plug & Play: snadná instalace
• Snadná montáž lepicí páskou
• Připojení k napájení

Snadné a bezpečné používání
• Jednoduchý dálkový ovladač
• Ochranná silikonová vrstva
• Bezpečná technologie LED



 Výběr ze 16 barev

Zvolte si oblíbenou barvu ze 16 různých barev 
včetně bílé.

Efekt rozptýleného světla

Všechny různé barvy přirozeně splynou 
s vaším interiérem díky efektu rozptýleného 
světla s výkonem 125 lumenů/metr.

Režim automatické změny barev

Dálkový ovladač nabízí 4 různá nastavení pro 
automatickou změnu barev svítidel LightStrips.

Stmívatelné

Jas lze nastavit pomocí dálkového ovladače.

Prodloužení až 5 metrů

Svítidla LightStrips Extend se snadno instalují 
různými způsoby. Samostatně dostupné 
prodlužovací sady umožňují prodloužit délku 
svítidla až o 5 metrů.

Velikost na míru

Pokud svítidla LightStrips nepasují na vybrané 
místo, můžete je jednoduše seříznout. 
Označení řezu na výrobku znázorňuje místo 
pro seříznutí.

Plug & Play: snadná instalace

Instalace svítidel LightStrips je jednoduchá a 
zábavná díky standardu Plug & Play. Vše, co 
potřebujete, je v balení a veškeré informace 
naleznete Stručný návod k rychlému použití.

Snadná montáž

Svítidla LightStrips můžete upevnit kdekoli, 
protože jsou na zadní straně vybavena 
integrovaným lepicím proužkem.

Připojení k napájení

Svítidla LightStrips Extend jsou propojitelná 
s napájením a spínači, takže se dají využít 
opravdu profesionálně.
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Přednosti
Nepřímé osvětlení
LightStrips Extend 1 m vícebarevná, LED
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Design a provedení
• Materiál: syntetická látka
• Barva: vícebarevná

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Integrované LED: Ano
• Měnící barvy (LED): Ano
• Adaptér napájení je součástí dodávky: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku
• Výška: 1,0 cm
• Délka: 100 cm
• Šířka: 0,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,370 kg

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 9 W
• Maximální příkon náhradní žárovky: 9 W
• Celkový světelný výstup svítidla: 110 lm

• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: III – bezpečné velmi nízké napětí

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 18,4 cm
• Délka: 18,2 cm
• Šířka: 5,2 cm
• Hmotnost: 0,500 kg

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice, 

Kuchyň
• Styl: Výrazný
• Typ: Nepřímé osvětlení
•
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Specifikace
Nepřímé osvětlení
LightStrips Extend 1 m vícebarevná, LED
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