
Možnost ovládání světel
Ovládejte a stmívejte svá světla pomocí stmívače Hue. Tento

chytrý spínač představuje současně nástěnný vypínač a dálkové

ovládání. Snadno jej můžete namontovat na stěnu pomocí lepicí

pásky, která je součástí balení, a následně sejmout z magnetické

základny a používat jako dálkové ovládání.

Neomezené možnosti

• Přepínání mezi světelnými scénami

• Zvyšování a tlumení jasu chytrého osvětlení

• Stmívač můžete namontovat kdekoli

• Připojení až 10 chytrých světel

• Lze používat jako snímač a dálkové ovládání

Hue Dimmer switch

Hue

Bezdrátová montáž

Napájení z baterií

Snadný přístup ke světelným

schématům

Lze používat jako dálkový

ovladač
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Přednosti
Přepínání mezi světelnými scénami

Chytrý stmívač umožňuje přepínat
mezi čtyřmi světelnými schématy
jednoduchým sepnutím spínače.
Výchozí předvolená schémata se
nazývají Energize, Concentrate, Read
a Relax, ale v aplikaci Hue můžete
vybrané nastavení přizpůsobovat.

Zvyšování a tlumení jasu osvětlení

Stmívač Philips Hue umožňuje
bezdrátově upravovat jas osvětlení.

Možnost namontovat kdekoli

Stmívač Philips Hue dokáže zastat
stejné funkce jako normální nástěnný
vypínač se stmívačem. Tím to však
nekončí. Kromě toho, že může být
upevněn na stěnu pomocí montážních
vrutů či silné lepicí pásky, můžete
sejmout magnetický ovladač a kamkoli
jej s sebou nosit.

Připojení až 10 chytrých světel

Pomocí sady pro bezdrátové stmívání
Philips Hue určené pro chytrá světla
můžete připojit až 10 světel, které pak
můžete ovládat současně z jediného
stmívače.

Lze používat jako snímač a dálkové
ovládání

Stmívač Hue je magnetický a lze jej
sejmout ze základny, což vám
umožňuje spínač používat jako dálkové
ovládání.

Specifikace
Ochrana životního prostředí

• Provozní vlhkost: 5% <vlhkost<95%
(nekondenzující)

• Provozní teplota: −10 až 45 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Přenosný: Ano

Záruka

• 2 roky: Ano

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Počet nastavitelných tlačítek: 2

• Hmotnost: 37

• Typ baterie: CR – knoflíková baterie
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Vypínač

• Baterie součástí balení: 1 x CR2450

• Konfigurovatelná tlačítka: 2

• Frekvenční pásmo: 2400 - 2483.5
MHz

• Hodnocení IP: IP20

• Životnost: 50000 clicks

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

• Minimální životnost baterie: 3 let

• Možnosti montáže: stěna, samostatně

• Možnost inovace softwaru: při
připojení k můstku Hue Bridge

• Hloubka přepínače: 11 mm

• Výška přepínače: 92 mm

• Šířka přepínače: 35 mm

• Hloubka zadní strany: 14 mm

• Výška zadní strany: 115 mm

• Šířka zadní strany: 70 mm

• Hmotnost včetně zadní strany: 67 g

• Hmotnost přepínače: 37 g

• ZigBee Light link: IEEE 802.15.4
Protocol

• Minimální dosah v interiérech: 500 in

Obsah balení

• Přepínač ztlumení Hue: 1

Podporované systémy

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

• Hlasoví asistenti: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(přes Hue Bridge), Microsoft Cortana
(přes Hue Bridge)

Rozměry a hmotnost balení

• EAN/UPC – výrobek: 8718696743157

• Čistá hmotnost: 0,100 kg

• Hrubá hmotnost: 0,154 kg

• Výška: 16,500 cm

• Délka: 5,500 cm

• Šířka: 8,800 cm

• Číslo materiálu (12NC): 929001173761
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