
Control inteligent simplu
Acest accesoriu mic și simplu vă permite să transformați orice

lampă – chiar și pe cea pe care nu o puteți echipa cu un bec Hue –

într-o lampă inteligentă, astfel încât să o puteți controla prin

intermediul aplicației Hue sau al vocii. Folosiți Bluetooth pentru

controlul instantaneu al luminii sau conectați-vă la consola Hue

Bridge pentru a debloca mai multe caracteristici.

Posibilități nelimitate

• Design compact, ascuns vederii

Conector inteligent

Hue

Adăugați orice lumină la

sistemul dvs. Hue

Control instantaneu prin

Bluetooth

Controlați prin intermediul

aplicației sau al vocii*

Adăugați o consolă Hue Bridge

pentru a descoperi mai multe

8718699689285



Repere
Design compact, ascuns vederii Conectorul inteligent Philips Hue a fost

conceput să se integreze în orice
mediu. Mic, alb și cu un design subtil,
conectorul inteligent vă permite să
adăugați orice lumină la sistemul dvs.
Hue, fără fire suplimentare sau
dificultăți.

Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: alb

• Material: materiale sintetice

Protecția mediului

• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)

• Temperatură operațională: 0°C - 35°C

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• ZigBee Light Link: Da

Garanție

• 2 ani: Da

Dimensiunile și greutatea produsului

• Înălțime: 8,4 cm

• Lungime: 5,1 cm

• Lățime: 5,1 cm

Service

• Garanție: 2 ani

Întrerupătorul

• Bandă de frecvență: 2401 - 2483.5
MHz

• Clasificare IP: IP20

• Durată de viață: 50000 clicks

• Software upgradabil: Când se
conectează la Aplicația Bluetooth sau
la consola Hue Bridge

Ce este acceptat?

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

• Asistenți vocali: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(prin consola Hue Bridge), Microsoft
Cortana (prin consola Hue Bridge)

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

Dimensiunile și greutatea ambalajului

• EAN/UPC - produs: 8718699689285

• Greutate netă: 0,100 kg

• Greutate brută: 0,126 kg

• Înălțime: 16,500 cm

• Lungime: 5,500 cm

• Lățime: 8,800 cm

• Număr material (12NC):
929002240401
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