
Lihtne nutikas valgustus
Philips Hue seinalüliti moodul, paigaldatuna seinalülitite taha,

võimaldab teil Philips Hue nutikate valgustitega kasutada

olemasolevaid lüliteid. Teie valgustid on alati sisse lülitatud ja te

pääsete neile juurde – saate lülitit kasutada isegi erinevate

stseenide seadistamiseks ühe valgusti, ruumi või ala jaoks.

Isikliku stseeni seadistamine

• Juhtige valgusteid, ruume või alasid

• Valige erinevaid stseene valguslüliti abil

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Vajalik on Hue Bridge

Alati vooluvõrku ühendatud

• Teie nutikad valgustid on alati toitega ühendatud
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Esiletõstetud tooted
Juhtige valgusteid, ruume või alasid

Kasutage oma olemasolevat
valguslülitit, et juhtida nutikaid
valgusteid ruumis või alas. Lihtsalt
seadistage Hue rakenduses seinalüliti
moodul koos valgustitega, mis soovite
juhtida.

Valige erinevaid stseene valguslüliti
abil

Kasutage oma lülitit, et seadistada kuni
kolm erinevat valgustseeni – stseenide
vahel liikumiseks vajutage lülitit sisse ja
välja.

Vajalik on Hue Bridge

Philips Hue seinalüliti mooduli jaoks on
vaja Hue Bridge'i (müüakse eraldi). Hue
Bridge võimaldab teil lisada kuni 50
valgustit ja 12 tarvikut kõikjale koju,
luua taimereid ja rutiine ning juhtida
valgusteid Hue rakenduse abil kõikjalt,
nii kodust kui ka kodust eemal.

Teie nutikad valgustid on alati toitega
ühendatud

Teie nutikad valgustid pole kunagi
„kättesaamatud”, kui keegi kasutab
valgustite väljalülitamiseks tavalist
lülitit. Seinalüliti mooduliga on teie
valgustid alati toitega ühendatud.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: plast

Keskkonnahoidlik

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

• Töötemperatuur: 0 °C...35 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kaasas akud: Jah

• ZigBee valgustilink: Ei

• Keskvalgusti: Jah

• Keskvalgusti: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Mitmesugust

• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba
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Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 4,3 cm

• Pikkus: 1,0 cm

• Laius: 3,8 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• IP-kood: IP20

• Kaitseklass: III klass

Lüliti

• IP-klass: IP20

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514318045

• Kaal pakendita: 0,025 kg

• Brutokaal: 0,057 kg

• Kõrgus: 17,000 cm

• Pikkus: 5,800 cm

• Laius: 9,000 cm

• Materjali number (12NC):
929003017101
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