
Vienkāršs viedais
apgaismojums
Philips Hue sienas slēdžu modulis, kas uzstādīts aiz gaismekļu

slēdžiem, ļauj izmantot esošos slēdžus kopā ar Philips Hue

viedajiem gaismekļiem. Jūsu gaismekļi vienmēr ir ieslēgti un

sasniedzami, un Jūs pat varat izmantot slēdzi, lai iestatītu vairākas

ainavas atsevišķam gaismeklim vai visā istabā vai apgabalā.

Personīgās vietas iestatīšana

• Gaismekļu, telpu vai zonu vadība

• Cikliski skatiet ainavas, pārslēdzot gaismas slēdzi

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

• Nepieciešams Hue Bridge

Vienmēr pievienots elektrotīklam

• Nodrošina, ka jūsu viedais apgaismojums vienmēr ir pieslēgts
barošanai

Philips Hue sienas slēdžu
modulis, 2 komplektā

Hue

Uzstādāms aiz esošā

apgaismojuma slēdža

Pielāgota vides izvēle

Kontrolējiet Hue gaismekļus ar

esošo slēdzi

Nepieciešams Hue Bridge
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Izceltie produkti
Gaismekļu, telpu vai zonu vadība

Izmantojiet esošo gaismas slēdzi, lai
vadītu viedo apgaismojumu telpā vai
zonā. Vienkārši iestatiet sienas slēdža
moduli un apgaismojumu, ko vēlaties
ar to vadīt lietotnē Hue.

Cikliski skatiet ainavas, pārslēdzot
gaismas slēdzi

Izmantojiet slēdzi, lai iestatītu līdz trim
dažādām gaismas ainavām — vienkārši
pārslēdziet slēdzi pozīcijā ieslēgts un
izslēgts, lai cikliski skatītu izvēlētās
ainavas.

Nepieciešams Hue Bridge

Philips Hue sienas slēdža modulim ir
vajadzīgs Hue Bridge (pieejams
atsevišķi). Hue Bridge arī ļauj pievienot
līdz 50 gaismekļiem un 12 piederumiem
visā mājā, veidot taimerus un
programmas, kā arī no jebkuras vietas
vadīt jūsu gaismekļus gan mājās, gan
ārpus tām, pateicoties Hue lietotnei.

Nodrošina, ka jūsu viedais
apgaismojums vienmēr ir pieslēgts
barošanai

Nepieļaujiet, lai jūsu viedais
apgaismojums kļūtu nesasniedzams,
kad kāds izmanto standarta gaismas
slēdzi, lai izslēgtu gaismu. Pateicoties
sienas slēdža modulim, jūsu gaismekļi
vienmēr ir pieslēgti barošanas tīklam.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: Balts

• Materiāls: plastmasa

Vide

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

• Temperatūra: 0–35 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Baterijas iekļautas: Jā

• ZigBee Light Link: Nē

• Centrālā daļa: Jā

Garantija

• 2 gadi: Jā

Dažādi

• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba
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Produkta izmēri un svars

• Maksimālais augstums: 4,3 cm

• Garums: 1,0 cm

• Platums: 3,8 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• IP kods: IP 20

• Aizsardzības klase: III klase

Slēdzis

• IP novērtējums: IP20

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8719514318021

• Neto svars: 0,050 kg

• Bruto svars: 0,077 kg

• Augstums: 17,000 cm

• Garums: 5,800 cm

• Platums: 9,000 cm

• Materiāla numurs (12NC):
929003017102
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