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Přepínač ztlumení
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Ovládejte svá světla

kdekoli v domě
Obohaťte svůj systém o přepínač ztlumení Philips Hue dimmer switch a užijte si plynulé 
bezdrátové ztlumování. Přepínač funguje jako normální nástěnný vypínač a ztlumovač. Umístěte 
ho, kam se vám zachce, pomocí šroubů nebo lepicí pásky na zadní destičce přepínače.

Snadné ovládání
• Ztlumte vaše světla Philips Hue
• Umístěte ho tam, kam potřebujete
• Lze používat jako dálkový ovladač
• Bez kabelů – napájený z baterií
• Přepínání mezi schématy
• Vyžaduje můstek Philips Hue



 Ztlumte vaše světla Philips Hue

Pomocí přepínače ztlumení Philips Hue můžete své 
oblíbené světlo plynule zesílit nebo ztlumit.

Umístěte ho kamkoli

Přepínač ztlumení Philips Hue Dimmer funguje jako 
běžný nástěnný vypínač a přepínač ztlumení. Jelikož 
je bezdrátový, můžete ho umístit kamkoli pomocí 
šroubů nebo lepicí pásky na zadní straně vypínače.

Lze používat jako dálkový ovladač

Vezměte dálkový ovladač a použijte ho pohodlně, 
kde chcete. Ovládací jednotka přepínače obsahuje 
magnet, který lze vyjmout ze základní desky.

Bez kabelů – napájený z baterií

Přepínač ztlumení Philips Hue Dimmer je napájený 
z baterií, takže jej není třeba instalovat.

Přepínání mezi schématy

Pokud používáte přepínač ztlumení se svítidlem 
Philips Hue s bílou atmosférou nebo výrobky Philips 
Hue s bílou a barevnou atmosférou, můžete pomocí 
přepínače přepínat mezi 4 světelnými schématy, 
nebo si pomocí aplikace Philips Hue nastavit oblíbené 
4 scény. Závisí to jen na vás.

Vyžaduje můstek Philips Hue

Tento výrobek vyžaduje připojení k můstku Philips 
Hue.
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Specifikace
Přepínač
• Baterie dodávány s přístrojem: 1 x CR2450
• Frekvenční pásmo: 2 400–2 483,5 MHz
• Životnost: 50 000 kliknutí
• Max. počet světel na přepínač: 10 bez připojení 

k můstku Hue
• Minimální životnost baterie: 3 let
• Minimální dosah v interiérech: 500 palců
• Možnost inovace softwaru: při připojení k systému 

Philips Hue Bridge
• Hloubka přepínače: 11 mm
• Výška přepínače: 92 mm
• Šířka přepínače: 35 mm
• Hmotnost přepínače: 37 g
• Hloubka zadní strany: 14 mm
• Výška zadní strany: 115 mm
• Šířka zadní strany: 70 mm
• Hmotnost včetně zadní strany: 67 g
• Světelné spojení ZigBee: protokol IEEE 802.15.4

Obsah balení
• Hue dimmer switch: 1

Ochrana životního prostředí
• Provozní vlhkost: 5 % < H < 95 % (nekondenzující)
• Provozní teplota: -10 až 45 °C

Záruka
• 2 roky: Ano
•
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