
Individuāls bezvadu
apgaismojums
Philips Hue viedā apgaismojuma sistēmas kodols – Hue tilts – ļauj

jums pievienot un vadīt līdz 50 gaismas spuldzēm un piederumiem.

Pievienojiet to elektrotīklam un izmantojiet Hue lietotni, lai iestatītu

taimerus, pielāgotus gaismas režīmus un veiktu citas iespējas.

Neierobežotas iespējas

• Viedā apgaismojuma vadība prombūtnē

• Pievienojiet līdz 50 viedajām gaismas spuldzēm

• Vienmēr atjaunināta sistēma

• Viedais mājas automatizācijas centrmezgls – Hue tilts

• Pievienojiet viedos slēdžus, sensorus un citas ierīces

• Gaismekļu vadība ar balsi

Bridge

Hue

Vienkārša iestatīšana

Gudra kontrole

Pievienojiet līdz 50 gaismas

spuldzēm

Vadība ar balsi
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Izceltie produkti
Apgaismojuma vadība prombūtnē

Savienojiet viedos gaismekļus ar Hue
tiltu un lejupielādējiet Hue lietotni, lai
nodrošinātu, ka jūsu mājas ir
apgaismotas neatkarīgi no jūsu
atrašanās vietas. Iestatiet lietotnē
gaismas režīmus, lai jūsu mājā noteiktā
laikā iedegtos gaismas, tādējādi
imitējot jūsu klātbūtni, un jūs justos
droši, kamēr esat prom.

Pievienojiet līdz 50 viedajām gaismas
spuldzēm

Ar Hue tiltu jūs varat pievienot līdz
50 gaismas spuldzēm, lai tiktu
apgaismota visa māja gan no
iekšpuses, gan ārpuses, un jūs tās varat
vadīt no lietotnes.

Vienmēr atjaunināta sistēma

Philips Hue darbību nodrošina
ZigBee – droša un uzticama zema
enerģijas patēriņa tehnoloģija, kas
vada jūsu viedos gaismekļus. Hue viedā
apgaismojuma sistēmai visas jaunās
funkcijas un uzlabojumi tiek pievienoti
un atjaunināti automātiski.

Hue tilts

Hue tilts ir būtisks jūsu individuālās
Philips Hue viedā apgaismojuma
sistēmas elements. Šī ierīce ir kā
darbības smadzenes, kas sazinās gan
ar viedās gaismas spuldzēm, gan ar
Hue lietotni, lai nodrošinātu kopējo
funkcionalitāti. Tā nodrošina arī tādas
viedās mājas automatizācijas iespējas
kā režīmu un taimeru iestatīšana.

Pievienojiet viedos slēdžus un
sensorus

Uzlabojiet savu Hue viedā
apgaismojuma sistēmu ar dažādiem
piederumiem, kas ietver viedos
reostata slēdžus un kustību sensorus.
Pievienojiet līdz 12 piederumiem vienā
Hue tiltā un pilnībā automatizējiet savu
mājokli.

Vadība ar balsi

Savienojot ar Hue tiltu, gaismekļi
darbojas kopā ar Alexa, Apple HomeKit
un Google Assistant, un jūs tos varat
vadīt tikai ar savu balsi. Ar vienkāršām
balss komandām jūs varat ieslēgt un
izslēgt savas gaismas, palielināt vai
samazināt to spilgtumu un pat iestatīt
gaismas režīmu.

Specifikācijas
Vide

• Mitrums: 0 %<H<80 % (bez
kondensācijas)

• Temperatūra: 0–40 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Komplektā iekļauts strāvas adapteris:
Jā

Garantija

• 2 gadi: Jā

Enerģijas patēriņš

• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
n/a

Serviss

• Garantija: 2 gadi
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Tehniskā specifikācija

• Tilts: Frekvenču josla 2400–
2483,5 MHz

• Svars: 280

Tilts

• Diametrs: 88 mm

• Frekvenču josla: 2400-2483.5 MHz

• Augstums: 26 mm

• Garums x platums: 90.9 x 90.6 mm

• Maks. piederumu skaits: 10

• Maks. spuldžu skaits: 50

• Uzstādīšanas iespējas: Darbvirsma,
Sienas

• Strāvas adapteris: 100–240 V
maiņstrāva / 50–60 Hz, Izejas
spriegums: 5 V līdzstr. 600 mA, Jauda
gaidstāves režīmā: 0,1 W maks.

• Enerģijas patēriņš: 250mA max

Komplektā ietilpst

• Bridge: 1

• Ethernet tīkla kabelis: 1

• Strāvas adapteris: 1

Kas tiek atbalstīts

• Philips Hue App: Android 13 un
jaunākas versijas, Android 8.0 un
jaunākas versijas

• Balss asistenti: Amazon Alexa, Google
palīgs, Apple HomeKit (izmantojot
Hue Bridge), Microsoft Cortana
(izmantojot Hue Bridge)

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514342620

• Neto svars: 0,220 kg

• Bruto svars: 0,313 kg

• Augstums: 17,400 cm

• Garums: 7,200 cm

• Platums: 14,600 cm

• Materiāla numurs (12NC):
929001180642
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