
Lihtne nutikas valgustus
Saate juhtida kuni kolme ruumi või tsooni valimislüliti Tap eraldi

nuppudega. Valimislüliti Tap on saadaval musta või valgena.

Tulede hämardamiseks ja heledamaks muutmiseks keerake

lülitinuppu. Kinnitage see seinale, asetage magnetpinnale või

kasutage seda kaugjuhtimispuldina.

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Juhtige nii, nagu soovite

Hue lülitid 2022 mugavus

• Mugav mitmekülgsus

Hue lülitid 2022 juhtimine

• Seadistage stseenid ühe hetkega

• Juhtige nii, nagu soovite

• Isikupärastage iga nupp

• Valgustuse hämardamiseks või tugevdamiseks keerake lülitit

• Kasutage kaugjuhtimispuldina või kinnitage seinale 

• Juhtige mitmeid ruume või alasid

Vajutuslüliti

Hue

Juhtmevaba paigaldamine

Akutoitel

Lihtne ligipääs

valgusstseenidele

Kasutage kaugjuhtimispuldina
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Esiletõstetud tooted
Juhtige nii, nagu soovite

Ühendage oma Philips Hue valgustid
sillaga ja avastage piiritud võimalused.
Juhtige valgusteid Philips Hue
rakenduse abil oma nutitelefonist või
tahvelarvutist või lisage süsteemile
lüliteid valgustite juhtimiseks. Seadke
taimereid, teavitusi, alarme ja muud, et
nautida täielikku Philips Hue elamust.
Philips Hue töötab isegi Amazon Alexa,
Apple Homekiti ja Google Home’iga, et
saaksite valgusteid oma häälega
juhtida.

Mugav mitmekülgsus
Juhtige kogu oma nutikat
valgustussüsteemi kõikjalt oma kodus,
tehes seda ilma telefoni või
tahvelarvutita.

Seadistage stseenid ühe hetkega
Stiilne matt nii musta kui ka valge
disainiga keeratav lüliti Philipsi Hue
Tap võimaldab teil seadistada stseene
oma kodu igas toas. Programmeerige
iga nupp juhtima kolme eraldi ruumi või
üht tsooni ja valige igaühe jaoks oma
stseen.

Juhtige nii, nagu soovite
Paigaldage keeratav lüliti Tap kleepuva
tagakülje abil seinale, kinnitage see mis
tahes magnetpinnale või eemaldage
seinaplaadilt ja kasutage kõikjal oma
kodus kaugjuhtimispuldina.

Isikupärastage iga nupp
Valige Hue rakenduse seadete
vahekaardil iga nupu jaoks eraldi ruum
või tsoon (ja ka valgusstseen).

Valgustuse hämardamiseks või
tugevdamiseks keerake lülitit
Täpse valgustuse saavutamiseks
keerake lülitit aeglaselt, et hämardada
või valgust lisada väiksema sammuga.
Ruumi kiiresti valgemaks või
hämaramaks muutmiseks keerake lülitit
kiiremini.

Kasutage kaugjuhtimispuldina või
kinnitage seinale 
Kinnitage keeratav lüliti Tap kleepuva
tagakülje abil seinale, asetage mis
tahes magnetpinnale või eemaldage
seinaplaadilt ja kasutage kõikjal oma
kodus kaugjuhtimispuldina.

Juhtige mitmeid ruume või alasid
Laske igal lüliti nupul juhtida kuni
kolme erinevat ruumi või ühte tsooni,
millel on oma individuaalne stseen,
olenemata sellest, kas see on
eelseadistatud või teie seadistatud. 

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: plast

Keskkonnahoidlik

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

• Töötemperatuur: 0 °C...40 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kaasaskantav: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Pakendi teave

• EAN: 8719514440999

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): n/a

Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 2 cm

• Pikkus: 6 cm

• Kaal pakendita: 0,07 kg

• Laius: 6 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Seadistatavate nuppude arv: 4

• Aku tüüp: CR – nööpaku

• Kaitseklass: III klass
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Lüliti

• Kaasas akud: 1 x CR2032

• Konfigureeritavad nupud: 4 buttons
and 1 dial

• Sagedusriba: 2400 - 2483.5 MHz

• IP-klass: IP20

• Tööiga: 50.000 clicks / 12.000 turns

• Max valgusteid lüliti kohta: Ei
kohaldata

• Minimaalne aku kestvus: 2 aastat

• Kinnitusvõimalused: eraldiseisev,
seinale

• Uuendatav tarkvara: Hue Bridge'iga
ühendatult

• Seinaplaadi sügavus: 6 mm

• Seinaplaadi kõrgus: 80 mm

• Seinaplaadi laius: 80 mm

Pakendi sisu

• Hue hämarduslüliti: n/a

Toetatud süsteemid

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

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514440999

• Kaal pakendita: 0,100 kg

• Brutokaal: 0,170 kg

• Kõrgus: 174,000 mm

• Pikkus: 86,000 mm

• Laius: 72,000 mm

• Materjali number (12NC):
929003500101
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