
Lihtne nutikas juhtimine
See väike tagasihoidlik tarvik võimaldab teil muuta iga valgusti –

isegi selle, kuhu Hue pirni ei saa sisestada – nutikaks valgustiks,

mida saate juhtida Hue rakenduse või hääle kaudu. Kasutage

hetkega valguse juhtimiseks Bluetoothi või ühendage rohkemate

funktsioonide avamiseks Hue Bridge'iga.

Lõputud võimalused

• Märkamatu, kompaktne disain

Nutikas pistik

Hue

Ühendage oma Hue süsteemiga

mis tahes valgusti

Kohene juhtimine Bluetoothi

kaudu

Juhtige rakenduse või häälega*

Lisafunktsioonide avamiseks

lisage Hue Bridge
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Esiletõstetud tooted
Märkamatu, kompaktne disain Philips Hue Smart-pistik on disainitud

sulanduma igasse keskkonda. Väike,
valge ja vaevu märgatava disainiga –
Smart-pistik võimaldab teil oma Hue
süsteemi lisada mistahes valgusti ilma
lisatud juhtmete või takistusteta.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: sünteetiline

Keskkonnahoidlik

• Õhuniiskus töökeskkonnas: 5%
<H<95% (mittekondenseeruv)

• Töötemperatuur: 0 °C...35 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• ZigBee valgustilink: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): n/a

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 8,4 cm

• Pikkus: 5,1 cm

• Laius: 5,1 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Lüliti

• Sagedusriba: 2401 - 2483.5 MHz

• IP-klass: IP20

• Tööiga: 10000 clicks

• Uuendatav tarkvara: Bluetoothi
rakenduse või Hue Bridge'iga
ühendatult

Toetatud süsteemid

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

• Hääleassistendid: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(Hue silla kaudu), Microsoft Cortana
(Hue silla kaudu)

• Bluetooth-rakendus Philips Hue: IOS
11 ja uuem, Android 7.0 ja vanem

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514342309

• Kaal pakendita: 0,100 kg

• Brutokaal: 0,158 kg

• Kõrgus: 14,000 cm

• Pikkus: 7,200 cm

• Laius: 7,200 cm

• Materjali number (12NC):
929003050601

8719514342309

Väljalaske kuupäev:
2022-03-21
Versioon: 0.298

© 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


