
Jednoduše chytré
osvětlení
Tlumte nebo zjasňujte osvětlení místnosti, přepínejte světelné

scény nebo získejte nejlepší osvětlení podle denní doby. Stmívač

Hue Dimmer switch se dá připevnit na stěny nebo na magnetické

povrchy. Využijete ho také jako přenosné dálkové ovládání svého

osvětlení.

Neomezené možnosti

• Okamžité ovládání světel

• Jednoduchá bezdrátová instalace

• Nastavení scény jedním dotykem tlačítka

• Možnost přizpůsobeného ovládání

Vypínač se stmívačem
(poslední model)

Hue

Bezdrátová montáž

Napájení z baterií

Snadný přístup ke světelným

scénám

Lze používat jako dálkový

ovladač
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Přednosti
Ovládejte okamžitě světla

S vypínačem se stmívačem Hue budete
mít všechna svá chytrá světla
Philips Hue pod kontrolou. Jedním
dotykem tlačítka můžou všichni u vás
doma okamžitě ztemnit nebo rozjasnit
místnost, vypnout či zapnout světla
nebo nastavit světelnou scénu.

Jednoduchá bezdrátová montáž

Protože vypínač se stmívačem Hue
využívá bezdrátovou technologii a je
napájen z baterií, můžete ho pomocí
dodávané lepicí pásky připevnit
kamkoli. Když vypínač vyjmete ze
zadní strany, můžete ho používat jako
dálkové ovládání nebo připevnit na
jakýkoli magnetický povrch.

Nastavujte scény jedním dotykem
tlačítka

Stisknutím tlačítka Hue můžete
přepínat mezi čtyřmi přednastavenými
světelnými schématy – Read (Čtení),
Relax (Relaxace), Energize
(Povzbuzující) a Concentrate
(Koncentrace). Pokud si vypínač chcete
přizpůsobit, spárujte ho
s Philips Hue Bridge a přidejte si
oblíbené světelné scény nebo si
nastavte to pravé osvětlení podle
denní doby.

Využijte přizpůsobené ovládání

Když si vypínač se stmívačem Hue
spárujete s Hue Bridge, budete moci
doma ovládat světla, místnosti nebo
zóny, ať už vypínač bude kdekoli.
Představivosti se meze nekladou.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: bílá

• Materiál: plast

Ochrana životního prostředí

• Provozní vlhkost: 0% <vlhkost<80%
(nekondenzující)

• Provozní teplota: 0 až 40 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Včetně vypínače Hue: Ano

• Přenosný: Ano

• ZigBee Light link: Ano

Záruka

• 2 roky: Ano
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Informace o balení

• EAN: 8719514274617

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 12,5 cm

• Délka: 1,5 cm

• Čistá hmotnost: 0,076 kg

• Šířka: 8,0 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost: 50.000 clicks

• Počet nastavitelných tlačítek: 2

• Typ baterie: CR – knoflíková baterie

Vypínač

• Baterie součástí balení: 1 x CR2032

• Konfigurovatelná tlačítka: 2

• Frekvenční pásmo: 2400 - 2483.5
MHz

• Hodnocení IP: IP20

• Životnost: 50.000 clicks

• Max. počet světel na vypínač: 10 bez
připojení k můstku Hue

• Minimální životnost baterie: 2 let

• Možnosti montáže: samostatně, stěna

• Možnost inovace softwaru: při
připojení k můstku Hue Bridge

• ZigBee Light link: IEEE 802.15.4
Protocol

Obsah balení

• Přepínač ztlumení Hue: 1

Podporované systémy

• Aplikace Philips Hue: iOS 13 a novější,
Android 8.0 a novější

Design a provedení

• Barva: bílá

• Provozní vlhkost: 0% <vlhkost<80%
(nekondenzující)

• 2 roky: Ano

• EAN/UPC – výrobek: 8719514274617

• Záruka: 2 roky

• Baterie součástí balení: 1 x CR2032

• Provozní teplota: 0 až 40 °C
• Čistá hmotnost: 0,072 kg

• Konfigurovatelná tlačítka: 2

• Materiál: plast

• Hrubá hmotnost: 0,170 kg

• EAN: 8719514274617

• Frekvenční pásmo: 2400 - 2483.5
MHz

• Výška: 17,000 cm

• Výška: 12,5 cm

• Hodnocení IP: IP20

• Délka: 5,800 cm

• Životnost: 50.000 clicks

• Šířka: 9,000 cm

• Délka: 1,5 cm

• Max. počet světel na vypínač: 10 bez
připojení k můstku Hue

• Přepínač ztlumení Hue: 1

• Čistá hmotnost: 0,076 kg

• Minimální životnost baterie: 2 let

• Aplikace Philips Hue: iOS 13 a novější,
Android 8.0 a novější

• Šířka: 8,0 cm

• Možnosti montáže: samostatně, stěna

• Životnost: 50.000 clicks

• Možnost inovace softwaru: při
připojení k můstku Hue Bridge

• Počet nastavitelných tlačítek: 2

• ZigBee Light link: IEEE 802.15.4
Protocol

• Včetně vypínače Hue: Ano

• Typ baterie: CR – knoflíková baterie

• Přenosný: Ano

• ZigBee Light link: Ano
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