Philips Hue
Dimmerströmbrytare

8718696743157

Styr belysningen
var som helst i hemmet
Utöka systemet med Philips Hue-dimmern och upplev smidig trådlös dimning. Brytaren
fungerar som en vanlig strömbrytare på väggen. Sätt den var du vill och fäst den med
skruvar eller med den självhäftande tejpen på baksidan.
Enkel kontroll
• Dimma Philips Hue-ljusen
• Placera den där den gör nytta
• Använda den som en fjärrkontroll
• Inga sladdar – batteridriven
• Växla mellan inställningar
• Kräver en Philips Hue-brygga

8718696743157

Dimmerströmbrytare

Funktioner
Dimma Philips Hue-ljusen

Specifikationer
Inga sladdar – batteridriven

Strömbrytaren
•
•
•
•
•
•
•

Med hjälp av Philips Hue-dimmern kan du mjukt tona
ljussättningen upp eller ned

Philips Hue-dimmern är batteridriven – ingen
installation behövs

Placera den var du vill

Växla mellan inställningar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batterier medföljer: 1 x CR2450
Frekvensband: 2400 – 2483,5 MHz
Livslängd: 50 000 klick
Max antal lampor per strömbrytare: 10 st. ej
kopplade till Hue-brygga
Minsta batteritid: 3 år
Minsta räckvidd inomhus: 500 tum
Uppgraderingsbar programvara: när den är
ansluten till Hue-bryggan
Brytarens djup: 11 mm
Växla höjd: 92 mm
Brytarens bredd: 35 mm
Vikt på strömbrytare: 37 g
Väggplattans djup: 14 mm
Väggplattans höjd: 115 mm
Väggplattans bredd: 70 mm
Vikt inklusive väggplatta: 67 g
Zigbee Light-länk: protokoll IEEE 802.15.4

Förpackningens innehåll:
• Hue-dimmerströmbrytare: 1

Miljö

• Driftsfuktighet: 5 % < H < 95 % (ej kondenserande)
• Driftstemperatur: -10° C – 45° C

Garanti
• 2 år
•

Philips Hue-dimmern fungerar som en vanlig
väggströmbrytare med dimmer. Du kan placera den
var du vill med skruvar eller med tejpen på
strömbrytarens bakplatta.

Använda den som en fjärrkontroll

När du använder en dimmer med Philips Hue white
ambiance eller Philips Hue white and color
ambiance-produkter kan du använda på-knappen för
att växla mellan fyra ljusrecept eller använda Philips
Hue-appen för att konfigurera dina fyra inställningar.
Det är du som bestämmer

Kräver en Philips Hue-brygga

Plocka upp fjärrkontrollen och använd den var som
helst. Strömbrytarens styrenhet är magnetisk och
kan tas bort från basplattan.

Den här produkten kräver anslutning till Philips Huebryggan

Publiceringsdatum
2017-07-27

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Med ensamrätt.

Version: 1.0.1

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Philips Lighting
Holding B.V. eller sina respektive ägare.

12 NC: 9290 011 73761
EAN: 87 18696 74315 7

www.philips.com

