
 

 

Philips Hue
Tap kapcsoló

8718696743133
Kedvenc fénybeállításai

a hangulat megteremtéséhez
Otthonában bárhol felidézheti kedvenc fénybeállításait egyetlen gombnyomással. Használja 

távvezérlőként a Philips Hue Tap kapcsolót, és kapcsolja ki egyszerre az összes világítást. A kényelmét 

szem előtt tartva teljes mértékben vezeték nélküli, továbbá akkumulátor nélkül működik.

Könnyű használat
• Előhívhatja kedvenc Philips hue beállításait
• Helyezze el oda, ahol a leghasznosabb
• Távvezérlőként használható
• Érintéssel működik – nem elemes
• Philips Hue bridge szükséges



 Előhívhatja kedvenc beállításait

Kiválaszthatja 4 kedvenc Philips Hue fénybeállítását a 
Philips Hue Tap kapcsoló segítségével. Válasszon egy 
beállítást, amelyet Ön készített, egy olyat, amit a 
Philips készített az Ön számára, vagy programozzon 
be egy gombot az összes fény lekapcsolásához. 
Minden az Ön igényeitől függ

Bárhova helyezhető

A Philips Hue tap kapcsoló úgy használható, mint egy 
általános fali kapcsoló. Tetszés szerint bárhova 
helyezheti csavarokkal vagy a kapcsoló hátlapján 
található öntapadó koronggal

Távvezérlőként használható

A Philips Hue tap kapcsolót távvezérlőként is 
használhatja a kényelme érdekében

Érintéssel működik – nem elemes

A Philips Hue Tap kinetikus energiát használ, és 
érintéssel működik. Nem igényel elemeket

Philips Hue bridge szükséges

Ezt a terméket Philips Hue bridge-hez kell 
csatlakoztatni
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Műszaki adatok
A kapcsoló
• Konfigurálható gombok: 4
• Frekvenciasáv: 2400 – 2483,5 MHz
• Élettartam: 50000 kattintás
• Tap kapcsolók maximális száma bridge-enként: 25, 

ha nem csatlakozik másik kapcsoló
• Hatótávolság: 15–30 m
• Felszerelési opciók: szabadon álló, fal
• Különleges tulajdonságok: Elem nélkül működik
• Kapcsoló átmérője: 75 mm
• A kapcsoló magassága: 25 mm
• A kapcsoló tömege: 90 g
• ZigBee Light Link: protokoll: IEEE 802.15.4

A doboz tartalma
• hue tap switch: 1

Környezetvédelem
• Üzemi páratartalom: 0%< H <80% (nem 

lecsapódó)
• Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 40 °C

Garancia
• 2 év
•
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