
Vienkāršs viedais
apgaismojums
Palieliniet vai samaziniet istabas apgaismojuma spilgtumu,

ieslēdziet gaismas ainavas vai pielāgojiet apgaismojumu dienas

laikam. Hue Dimmer switch var piestiprināt pie sienām vai

magnētiskām virsmām, kā arī izmantot kā tālvadības pulti jebkurā

vietā jūsu mājās.

Neierobežotas iespējas

• Tūlītēja gaismekļu vadība

• Viegla bezvadu uzstādīšana

• Iestatiet ainavas ar vienu pogas pieskārienu

• Atklājiet individuāli pielāgotu vadību

Reostata slēdzis
(jaunākais modelis)

Hue

Bezvadu uzstādīšana

Darbināms ar baterijām

Viegla piekļuve gaismas

ainavām

Izmantojiet kā tālvadību
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Izceltie produkti
Tūlītēja gaismekļu vadība

Jūs varat bez kavēšanās kontrolēt
savus Philips Hue veidos gaismekļus,
izmantojot Hue gaismmaini. Ar vienu
pogas pieskārienu jūsu mājās var
nekavējoties samazināt vai palielināt
apgaismojuma spilgtumu telpā, ieslēgt
vai izslēgt apgaismojumu vai iestatīt
gaismas ainavas.

Viegla bezvadu uzstādīšana

Hue gaismmaiņa bezvadu konstrukcija
ar baterijām ļauj to uzstādīt jebkurā
vietā, izmantojot komplektācijā
iekļauto līmlenti. Noņemiet slēdzi no
sienas plāksnes un izmantojiet kā
tālvadības pulti vai piestipriniet to pie
metāla virsmas.

Iestatiet ainavas ar vienu pogas
pieskārienu

Pārslēdzieties starp priekšiestatītām
apgaismojuma programmām Read,
Relax, Energize un Concentrate,
nospiežot Hue pogu. Savienojiet pārī ar
Hue Bridge, lai pielāgotu slēdzi,
iekļaujot jūsu mīļākās gaismas ainavas
vai iestatot ideālu apgaismojumu,
pamatojoties uz dienas laiku.

Atklājiet individuāli pielāgotu vadību

Savienojiet Hue gaismmaini pārī ar Hue
Bridge, lai vadītu jebkādu
apgaismojumu, telpas vai zonas jūsu
mājās — neatkarīgi no slēdža atrašanās
vietas — un pielāgojiet slēdzi pēc
vēlēšanās.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: plastmasa

Vide

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

• Temperatūra: 0–40 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Iekļauts Hue slēdzis: Jā

• Portatīvs: Jā

• ZigBee Light Link: Jā

Garantija

• 2 gadi: Jā
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Iepakojuma informācija

• EAN: 8719514274617

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 12,5 cm

• Garums: 1,5 cm

• Neto svars: 0,076 kg

• Platums: 8,0 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Kalpošanas laiks: 50.000 clicks

• Konfigurējamo pogu skaits: 2

• Baterijas tips: CR – podziņelements

Slēdzis

• Baterijas iekļautas: 1 x CR2032

• Konfigurējamas pogas: 2

• Frekvenču josla: 2400 - 2483.5 MHz

• IP novērtējums: IP20

• Kalpošanas laiks: 50.000 clicks

• Maks. lampu skaits uz slēdzi: 10, ja
nav savienotas ar Hue tiltu

• Minimālais baterijas kalpošanas laiks:
2 gads(-i)

• Uzstādīšanas iespējas: brīvi, siena

• Jaunināma programmatūra:
savienojot ar Hue Bridge

• Zigbee gaismas savienojums: IEEE
802.15.4 Protocol

Komplektā ietilpst

• Hue reostats: 1

Kas tiek atbalstīts

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

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514274617

• Neto svars: 0,072 kg

• Bruto svars: 0,170 kg

• Augstums: 17,000 cm

• Garums: 5,800 cm

• Platums: 9,000 cm

• Materiāla numurs (12NC):
929002398602
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