
Εύκολος έξυπνος
φωτισμός
Μειώστε η αυξήστε την ένταση του φωτισμού στο δωμάτιο, κάντε
εναλλαγή σε σκηνικά φωτισμού ή αποκτήστε τον καλύτερο φωτισμό με
βάση την ώρα της μέρας. Ο Hue dimmer switch μπορεί να τοποθετηθεί
σε τοίχους ή μαγνητικές επιφάνειες, αλλά μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο οπουδήποτε στο σπίτι σας.

Απεριόριστες δυνατότητες
• Άμεσος έλεγχος φωτισμού
• Εύκολη, ασύρματη εγκατάσταση
• Ορισμός σκηνικών με το πάτημα ενός κουμπιού
• Ξεκλείδωμα προσαρμοσμένου ελέγχου

Hue Dimmer switch
(τελευταίο μοντέλο)

Hue

Ασύρματη εγκατάσταση

Τροφοδοσία με μπαταρία

Εύκολη πρόσβαση στις σκηνικά
φωτισμού

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
τηλεχειριστήριο
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Χαρακτηριστικά
Άμεσος έλεγχος φωτισμού

Αποκτήστε άμεσο έλεγχο στα έξυπνα
φώτα Philips Hue με τον διακόπτη Hue
dimmer switch. Με το πάτημα ενός
κουμπιού, μπορείτε άμεσα να μειώσετε ή
να αυξήσετε την ένταση του φωτισμού σε
ολόκληρο το σπίτι ή σε ένα δωμάτιο, να
ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα ή να
ορίσετε σκηνικά φωτισμού.

Εύκολη, ασύρματη εγκατάσταση

Η ασύρματη σχεδίαση με τροφοδοσία
μπαταρίας του Hue dimmer switch σάς
επιτρέπει να το στερεώσετε οπουδήποτε
με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης
που περιλαμβάνεται. Βγάλτε τον διακόπτη
από την επιτοίχια βάση του και
χρησιμοποιήστε τον ως τηλεχειριστήριο ή
στερεώστε τον σε οποιαδήποτε μαγνητική
επιφάνεια.

Ορισμός σκηνικών με το πάτημα ενός
κουμπιού

Κάντε την εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων
ρυθμίσεων φωτισμού Read, Relax,
Energize, και Concentrate που
υπάρχουν ήδη, πιέζοντας το κουμπί του
Hue. Συνδυάστε το με μια γέφυρα Hue
Bridge για να εξατομικεύσετε τον
διακόπτη, προσθέτοντας τα αγαπημένα
σας σκηνικά φωτισμού ή για να ρυθμίσετε
το ιδανικό φως με βάση την ώρα της
μέρας.

Ξεκλείδωμα προσαρμοσμένου ελέγχου

Συνδυάστε το Hue dimmer switch με μια
γέφυρα Hue Bridge για να ελέγξετε
οποιοδήποτε φως, δωμάτιο, η ζώνη στο
σπίτι σας — ανεξάρτητα από το που
βρίσκεται ο διακόπτης — και
προσαρμόστε τον διακόπτη με όποιον
τρόπο θέλετε.

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: λευκό
• Υλικό κατασκευής: πλαστικό

Περιβάλλον
• Υγρασία λειτουργίας: 0%<H<80%

(χωρίς υγροποίηση)

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 40°C
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Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Περιλαμβάνεται διακόπτης Hue: Ναι
• Φορητό: Ναι
• Δικτύωση τύπου Zigbee: Ναι

Εγγύηση
• 2 έτη: Ναι

Πληροφορίες συσκευασίας
• EAN: 8719514274617

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος
• Ύψος: 12,5 cm

• Μήκος: 1,5 cm

• Καθαρό βάρος: 0,076 kg

• Πλάτος: 8,0 cm

Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
• Διάρκεια ζωής: 50.000 clicks

• Αριθμός κουμπιών με δυνατότητα
διαμόρφωσης: 2

• Τύπος μπαταριών: CR - Μπαταρία
κουμπί

Διακόπτης
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 1 x

CR2032

• Κουμπιά με δυνατότητα διαμόρφωσης: 2
• Ζώνη συχνοτήτων: 2400 - 2483.5 MHz

• Επίπεδο IP: IP20

• Διάρκεια ζωής: 50.000 clicks

• Μέγ. λαμπτήρες ανά διακόπτη: 10 εάν
δεν είναι συνδεδεμένοι με γέφυρα Hue
bridge

• Ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας: 2
έτος(η)

• Επιλογές ανάρτησης: αυτόνομα,
επιτοίχιο

• Λογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης:
όταν είναι συνδεδεμένο σε γέφυρα Hue
bridge

• Λαμπτήρας φωτισμού με τεχνολογία
Zigbee: IEEE 802.15.4 Protocol

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ροοστάτης - διακόπτης hue: 1

Υποστήριξη
• Εφαρμογή Philips Hue: IOS 13 και
μεταγενέστερη έκδοση, Android 8.0 και
μεταγενέστερη έκδοση

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8719514274617

• Καθαρό βάρος: 0,072 kg

• Μικτό βάρος: 0,170 kg

• Ύψος: 17,000 cm

• Μήκος: 5,800 cm

• Πλάτος: 9,000 cm

• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
929002398602
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Ημερομηνία έκδοσης:
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Έκδοση: 0.226

© 2021 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν
παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την
πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα
ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με
την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


