
Scenele dvs. preferate
Reapelați cu ușurință scenariile de lumină favorite sau aprindeți/

stingeți toate luminile în același timp. Întrerupătorul cu atingere

este complet wireless și portabil. Uitați de baterii: întrerupătorul

acționează la o simplă apăsare a butonului.

Control facil

• Necesită o consolă Philips Hue

• Recreează-ți scenele Hue preferate

• Poate fi montat sau folosit de la distanță

• Funcționează prin atingere - nu sunt necesare baterii

• Ușor de instalat

• Compatibil cu Apple HomeKit

Comutator cu
atingere

Hue

Instalare wireless

Automatizează luminile
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Necesită o consolă Philips Hue

Acest produs necesită o conexiune la
Philips Hue Bridge

Recreează-ți scenele preferate

Cu ajutorul întrerupătorului cu atingere
puteți reapela 4 scenarii de lumină
prestabilite sau aprinde/stinge
luminile. Folosiți aplicația pentru a seta
scenariile dvs. sau pe cele create de
proiectanții de sisteme de iluminat.
Puteți folosi întrerupătorul cu atingere
fără a deschide aplicația Philips Hue,
chiar și atunci când rețeaua Wi-Fi este
deconectată.

Poate fi montat sau folosit de la
distanță

Puteți instala întrerupătorul cu atingere
oriunde, cu ajutorul plăcii de montare,
sau îl puteți detașa și folosi în timp ce
vă deplasați prin casă. Creați atmosfera
perfectă pentru fiecare moment al zilei.

Activat de atingerea ta

Întrerupătorul folosește energie
cinetică, ceea ce înseamnă că atunci
când apăsați întrerupătorul, generați
suficientă energie pentru a controla
luminile inteligente. O soluție wireless
unică, fără baterie.

Ușor de instalat

Instalare într-un minut. Pentru a
începe, trebuie doar să urmați
instrucțiunile din aplicația Philips Hue.
Setările implicite ale întrerupătorului cu
atingere vă vor ajuta imediat și le puteți
personaliza pe loc în aplicație, în
funcție de nevoie dvs.

Compatibil cu Apple HomeKit

Conectați întrerupătorul cu atingere la
Philips Hue bridge și controlați
dispozitivele compatibile cu Apple
HomeKit. De exemplu, prin apăsarea
unui singur buton puteți stinge luminile
și scădea în același temperatura din
termostatul inteligent.
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Specificaţii
Protecția mediului

• Umiditate operațională: 0%<H<80%
(fără condens)

• Temperatură operațională: 0°C - 40°C

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Portabil: Da

Garanție

• 2 ani: Da

Service

• Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

• Număr de butoane configurabile: 4

• Înălțime: 25

• Greutate: 90

Întrerupătorul

• Butoane configurabile: 4

• Bandă de frecvență: 2400 - 2483.5
MHz

• Clasificare IP: IP20

• Durată de viață: 50000 clicks

• Număr maxim de întrerupătoare Tap
per Bridge: 25, dacă nu este conectat
niciun alt întrerupător

• Opțiuni de montare: de sine
stătătoare

• Gamă: 15-30m

• Caracteristici speciale: Funcționează
fără baterii

• Diametru întrerupător: 75 mm

• Înălțime comutator: 25 mm

• Greutatea întrerupătorului: 90 g

Ce este în cutie?

• Întrerupător cu variator Hue: 1

Ce este acceptat?

• Aplicația Philips Hue: IOS 11 și ulterior,
Android 7.0 și ulterior
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