
Lihtne nutikas valgustus
Muutke toas valgus hämaramaks või eredamaks, vahetage

valgustseene või seadistage kellaajapõhisele parimale valgusele.

Hue hämarduslüliti saab kinnitada seinale või magnetilistele

pindadele, aga seda saab kasutada ka kaugjuhtimispuldina kõikjal

kodus.

Lõputud võimalused

• Juhtige valgustust hetkega

• Lihtne juhtmevaba paigaldamine

• Valige stseene nupulevajutusega

• Avage kohandatud juhtimine

Hämarduslüliti
(viimane mudel)
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valgusstseenidele
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Esiletõstetud tooted
Juhtige valgustust hetkega

Juhtige oma Philips Hue nutikaid
valgusteid hetkega Hue hämarduslüliti
abil. Ühe nupulevajutusega saate
hetkega mis tahes ruumi oma kodus
hämardada või valgemaks muuta,
valgustid sisse või välja lülitada või
valgustseene valida.

Lihtne juhtmevaba paigaldamine

Hue hämarduslüliti töötab
juhtmevabalt patareitoitel ning
kaasasoleva kleeplindi abil saate selle
paigaldada kõikjale. Võtke lüliti
seinaplaadist välja ja kasutage seda
kaugjuhtimispuldina või kinnitage
magnetilisele pinnale.

Valige stseene nupulevajutusega

Valige meie eelseadistatud lugemise,
lõõgastumise, energia laadimise ja
keskendumise valgusretseptide
hulgast, vajutades Hue nuppu. Siduge
Hue Bridge'iga, et kohandada lüliti ning
lisada oma lemmik-valgustseenid või
seadistada kellaajapõhine ideaalne
valgus.

Avage kohandatud juhtimine

Siduge Hue hämarduslüliti Hue
Bridge'iga, et juhtida mis tahes
valgusteid, ruume või alasid oma
kodus, olenemata lüliti asukohast, ja
kohandada lüliti vastavalt oma soovile.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: plast

Keskkonnahoidlik

• Õhuniiskus töökeskkonnas:
0%<H<80% (mittekondenseeruv)

• Töötemperatuur: 0 °C...40 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Hue lülitiga: Jah

• Kaasaskantav: Jah

• ZigBee valgustilink: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Pakendi teave

• EAN: 8719514274617
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Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 12,5 cm

• Pikkus: 1,5 cm

• Kaal pakendita: 0,076 kg

• Laius: 8,0 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Tööiga: 50.000 clicks

• Seadistatavate nuppude arv: 2

• Aku tüüp: CR – nööpaku

Lüliti

• Kaasas akud: 1 x CR2032

• Konfigureeritavad nupud: 2

• Sagedusriba: 2400 - 2483.5 MHz

• IP-klass: IP20

• Tööiga: 50.000 clicks

• Max valgusteid lüliti kohta: 10, kui ei
ole seotud Hue sillaga

• Minimaalne aku kestvus: 2 aastat

• Kinnitusvõimalused: eraldiseisev,
seinale

• Uuendatav tarkvara: Hue Bridge'iga
ühendatult

• Zigbee valgustilink: IEEE 802.15.4
Protocol

Pakendi sisu

• Hue hämarduslüliti: 1

Toetatud süsteemid

• rakendus Philips Hue: IOS 13 ja uuem,
Android 8.0 ja uuem

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514274617

• Kaal pakendita: 0,072 kg

• Brutokaal: 0,170 kg

• Kõrgus: 17,000 cm

• Pikkus: 5,800 cm

• Laius: 9,000 cm

• Materjali number (12NC):
929002398602

8719514274617

Väljalaske kuupäev:
2022-03-23
Versioon: 0.318

© 2022 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et
siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis
on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei
ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või
lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti.
Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud
kaubamärgid.

www.lighting.philips.com


