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Fényerő-szabályozó

8718696506943
A leggyorsabban szabályozhatja vele a hue lámpák fényerejét
Bárhonnan
A Philips hue fényerő-szabályozó a Philips hue rendszerhez tartozó elemes fényerő-
szabályozó. Csatlakoztassa a Philips hue bridge-hez, konfigurálja az alkalmazáson keresztül, 
és szabályozza kedvenc Philips hue fénybeállítását okoskészülék nélkül.

Szabályozhatja a Philips hue lámpák fényerejét
• Szabályozhatja a Philips hue lámpák fényerejét

Bárhova helyezhető
• Helyezze bárhová, ahol kapcsolóra van szüksége

Távvezérlőként használható
• Vezeték nélküli vezérlő és távvezérlő egyben

Elemmel működik
• Akkumulátoros használat az otthonában való könnyű pozicionálás érdekében

Egyszerű, megbízható és jövőbiztos rendszer
• Akár 50 Philips hue lámpát is csatlakoztathat



 Telepítést nem igénylő fényerő-
szabályozás

Csatlakoztassa a Philips hue fényerőszabályozó 
kapcsolót a Philips hue bridge-hez, konfigurálja az 
alkalmazáson keresztül, és szabályozza kedvenc 
Philips hue fénybeállítását okoskészülék nélkül. Fel- 
és lekapcsolhatja a lámpáit, vagy finoman 
szabályozhatja a kedvenc fénybeállítását a megfelelő 
fényerő eléréséig.

Gyors és egyszerű telepítés

Az akkumulátoros hue fényerőszabályozó kapcsolót 
hagyományos fali kapcsolóként is használhatja. 
Tetszés szerint bárhova helyezheti a kapcsoló 
hátlapján található csavarok és öntapadó korong 
segítségével. Gyors és egyszerű üzembe helyezés 
vezetékek és káosz nélkül.

Easy vezeték nélküli vezérlő

A kapcsoló mágneses és eltávolítható a hátlapról. 
Ezzel lehetővé válik, hogy a Philips hue 

fényerőszabályozó kapcsolóját a lámpái 
távvezérlőjeként is használja, 12 m-es beltéri 
hatótávolságban.

Akkumulátoros használat

A Philips hue fényerőszabályozó kapcsoló 
akkumulátorral rendelkezik, így a beállítása gyors és 
egyszerű.

Az ökoszisztéma kiterjesztése

Akár 50 lámpát és 10 lámpatestet is csatlakoztathat a 
Philips hue bridge-hez (nem tartozék). Kezdje 
egyszerűen a kapható kezdőkészletek valamelyikével 
vagy egy különálló bridge-et használva, majd lásson 
hozzá a Philips hue termékek hozzáadásához. Ezt 
követően egyetlen ujjmozdulattal vezérelheti a 
fényeket az intuitív Philips hue alkalmazás 
segítségével. A Philips hue a fényforrások alacsony 
energiaigényű, biztonságos és megbízható 
szabályozását lehetővé tevő ZigBee technológián 
alapulnak. A rendszer folyamatosan új funkciókkal és 
javításokkal egészül ki. A szoftver és a firmware 
egyaránt vezeték nélküli módon és 
zökkenőmentesen frissül közvetlenül az Ön Philips 
hue termékére.
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Műszaki adatok
A kapcsoló
• Tartozék akkumulátorok: 1 x CR2450
• Az akkumulátor minimális élettartama: 3 év(ek)
• Frekvenciasáv: 2400 – 2483,5 MHz
• Élettartam: 50000 kattintás
• A lámpák maximális száma kapcsolónként: 10, 

amennyiben nem csatlakoznak hue bridge elemhez
• Minimális hatótávolság belső térben: 500 hüvelyk
• Frissíthető szoftver: ha hue bridge-hez csatlakozik
• A kapcsoló mélysége: 11 mm
• A kapcsoló magassága: 92 mm
• A kapcsoló szélessége: 35 mm
• A kapcsoló tömege: 37 g
• A fali lemez mélysége: 14 mm
• A fali lemez magassága: 115 mm
• A fali lemez szélessége: 70 mm
• Tömege a fali lemezzel: 67 g
• ZigBee Light Link: protokoll: IEEE 802.15.4

A doboz tartalma
• Hue fényerőszabályozó kapcsoló: 1

Környezetvédelem
• Üzemi páratartalom: 5% < H < 95% (nem 

lecsapódó)
• Üzemi hőmérséklet: -10 °C – 45 °C

Garancia
• 2 év
•
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