
 

 

Philips Hue
Întrerupător cu variator

8718696743157
Controla?i luminile

de oriunde din casă
Îmbogă?i?i-vă sistemul cu întrerupătorul cu variator Philips Hue ?i bucura?i-vă de reglarea wireless 
fină a intensită?ii luminoase. Variatorul func?ionează ca un întrerupător ?i variator normal de perete. 
Amplasa?i-l oriunde dori?i, folosind ?uruburi sau banda adezivă de pe spatele acestuia.

Control facil
• Reglează intensitatea luminilor tale Philips Hue
• Plasează-l acolo unde contează
• Folose?te-l ca pe o telecomandă
• Fără fire – alimentat de la baterie
• Schimbă scenele
• Necesită o consolă Philips Hue



 Reglează intensitatea luminilor tale 
Philips Hue

Cu ajutorul variatorului Philips Hue, pute?i estompa 
sau intensifica setarea luminii preferate

Instalează-l oriunde

Întrerupătorul cu variator Philips Hue func?ionează 
ca un întrerupător ?i variator normal de perete. Îl 
po?i plasa oriunde dore?ti, folosind ?uruburi sau 
banda adezivă de pe spatele întrerupătorului

Folose?te-l ca pe o telecomandă

Ia telecomanda ?i folose?te-o oriunde dore?ti pentru 
confortul tău. Unitatea de comandă a 
întrerupătorului este magnetică ?i poate fi 
îndepărtată de pe placa de bază.

Fără fire – alimentat de la baterie

Întrerupătorul cu variator Philips Hue func?ionează 
cu baterii, a?adar nu este necesară o instala?ie 
suplimentară

Schimbă scenele

Atunci când folosi?i întrerupătorul cu variator cu 
produsele Philips Hue cu ambian?ă albă sau Philips 
Hue cu ambian?ă albă ?i color, pute?i folosi butonul 
de pornire pentru a comuta între 4 re?ete de lumină 
sau pute?i folosi aplica?ia Philips Hue pentru a 
configura 4 scene preferate. Totul la discre?ia dvs.

Necesită o consolă Philips Hue

Acest produs necesită o conexiune la Philips Hue 
Bridge
8718696743157

Specificaţii
Întrerupătorul
• Baterii incluse: 1 x CR2450
• Interval de frecven?e: 2400 - 2483,5 MHz
• Durată de via?ă: 50000 clicuri
• Număr maxim de lumini per întrerupător: 10 dacă 

nu sunt legate la Hue Bridge
• Durată de via?ă minimă a bateriei: 3 an(i)
• Rază de ac?iune minimă în interior: 500 inch
• Software upgradabil: când este conectat la consola 

Hue
• Adâncime întrerupător: 11 mm
• Înăl?ime întrerupător: 92 mm
• Lă?ime întrerupător: 35 mm
• Greutatea întrerupătorului: 37 g
• Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
• Înăl?imea plăcii de perete: 115 mm
• Lă?imea plăcii de perete: 70 mm
• Greutate inclusiv placa de perete: 67 g
• ZigBee Light Link (legătură): protocol IEEE 

802.15.4

Ce este în cutie?
• Întrerupător cu variator Hue: 1

Protec?ia mediului
• Umiditate opera?ională: 5% < H < 95% (fără 

condens)
• Temperatură opera?ională: -10°C – 45°C

Garan?ie
• 2 ani
•
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