
Isiklik juhtmevaba
valgustus
Philips Hue nutika valgustussüsteemi südame, Hue Bridge'i abil

saate ühendada ja juhtida kuni 50 valgustit ja lisatarvikut. Lihtsalt

lülitage see sisse ja kasutage Hue rakendust, et seada rutiine,

taimereid, õhustikke ja muud.

Lõputud võimalused

• Kodust eemal nutivalgustite juhtimine

• Ühendage kuni 50 nutivalgustit

• Alati ajakohastatud

• Nutika kodu automatiseerimise keskus: Hue sild

• Lisage nutilüliteid, andureid ja muud

• Juhtige valgusteid oma häälega

Bridge

Hue

Lihtne seadistamine

Nutikas juhtimine

Lisage kuni 50 valgustit

Juhtige oma häälega
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Esiletõstetud tooted
Kodust eemal juhtimine

Ühendage oma nutivalgustid Hue
sillaga ning laadige alla Hue rakendus,
et teie kodu oleks hästi valgustatud,
ükskõik kus te ka ei viibiks. Seadke
rakenduses valgusrutiine ja lülitage
valgustid kindlal ajal sisse, et imiteerida
kodusolekut ja anda endale meelerahu.

Ühendage kuni 50 nutivalgustit

Hue sillaga saab ühendada kuni 50
valgustit, et saaksite seadistada terve
oma kodu nii seest kui ka väljast ja
juhtida neid kõiki rakenduse kaudu.

Alati ajakohastatud

Philips Hue kasutab nutivalgustite
juhtimiseks turvalist ja usaldusväärset
madala voolutarbega tehnoloogiat
ZigBee. Kõik süsteemi uued
funktsioonid ja täiustused lisatakse teie
Hue nutivalgustitesse automaatselt.

Hue sild

Hue sild on isikliku Philips Hue nutika
valgustussüsteemi keskne osa. See on
kogu süsteemi süda, mis suhtleb nii
teie nutikate lambipirnide kui ka Hue
rakendusega, et kõik toimiks hästi.
Samuti võimaldab see nutikodu
lahendusi nagu rutiinide ja taimerite
seadmine.

Lisage nutilüliteid ja andureid

Täiendage oma Hue nutikat
valgustussüsteemi mitme lisatarvikuga,
sealhulgas nutikate hämarduslülitite ja
liikumisanduritega. Ühendage ühe Hue
sillaga kuni 12 lisatarvikut ja muutke
oma kodu täisautomaatseks.

Juhtige oma häälega

Hue sillaga ühendatuna saate oma
valgustid siduda rakendustega Alexa,
Apple HomeKit ja Google Assistant
ning neid oma hääle abil juhtida.
Lihtsate häälkäsklustega saate
valgusteid sisse ja välja lülitada, neid
hämaramaks või eredamaks muuta
ning isegi õhustikke seada.
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Spetsifikatsioon
Keskkonnahoidlik

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

• Töötemperatuur: 0 °C...40 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Komplekti kuulub vooluadapter: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): n/a

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Sild: Sagedusriba 2400–2483,5 MHz

• Kaal: 280

Sild

• Läbimõõt: 88 mm

• Sagedusriba: 2400-2483.5 MHz

• Kõrgus: 26 mm

• Pikkus × laius: 90.9 x 90.6 mm

• Max tarvikute arv: 10

• Max lampide arv: 50

• Kinnitusvõimalused: Kirjutuslauale,
Seinavalgusti

• Toiteadapter: 100–240 V AC / 50–
60 Hz, Väljundpinge: 5 V DC 600 mA,
Võimsus ooterežiimis: max 0,1 W

• Võimsustarve: 250mA max

Pakendi sisu

• Bridge: 1

• Etherneti võrgukaabel: 1

• Toiteadapter: 1

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)

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514342620

• Kaal pakendita: 0,220 kg

• Brutokaal: 0,313 kg

• Kõrgus: 17,400 cm

• Pikkus: 7,200 cm

• Laius: 14,600 cm

• Materjali number (12NC):
929001180642
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