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Langaton himmennys
Heti käyttövalmis ratkaisu

Himmennä valaistus helposti ja langattomasti. Philips hue -himmennyspakkaus sisältää langattoman

himmentimen ja valkoisen Philips hue -LED-lampun. Erillistä asennusta ei tarvita. Käytä kytkintä

kaukosäätimenä ja aseta se minne vain.

Pehmeä himmennys
Kiinnitä vain lamppu ja sytytä valot

Kiinnitä mihin vain
Kiinnitä himmennin mihin haluat

Käytä kaukosäätimenä
Langaton katkaisin ja kaukosäädin samassa

Ohjaa useaa valoa yhdellä kytkimellä
Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa yhdellä kytkimellä

Liitä osaksi Philips hue -järjestelmää
Ota Philips hue heti käyttöön ja tutustu sen rajattomiin mahdollisuuksiin
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Kohokohdat Tekniset tiedot
Himmennys ei vaadi asennusta

Asennus on vaivatonta. Kiinnitä vain valkoinen

hue-LED-lamppu vakiovalaisimeen ja sytytä

valot. Voit ohjata valoja välittömästä

paristokäyttöisellä hue-himmentimellä. Et

tarvitse asentajan apua.

Nopea ja helppo asennus

Paristokäyttöistä hue-himmennintä voi käyttää

tavanomaisena seinäkatkaisimena. Voit

kiinnittää sen mihin tahansa joko ruuveilla tai

himmentimen takana olevalla tarranauhalla.

Asennus käy nopeasti ja vaivattomasti ilman

johtoja.

Kätevä ja langaton ohjaus

Himmentimessä on magneetti, jonka voi

irrottaa taustalevystä. Näin voit käyttää Philips

hue -himmennintä myös valaisimien

kaukosäätimenä. Sen kantama sisätiloissa on

jopa 12 metriä.

Ohjaa jopa 10 valoa

Kun langaton Philips hue -himmennyspakkaus

on otettu käyttöön, voit liittää himmentimeen

helposti muita Philips hue -valaisimia. Liitä

jopa 10 Philips hue -valaisinta ja ohjaa niitä

samanaikaisesti.

Ota Philips hue käyttöön

Langaton himmenninpakkaus kuuluu Philips

hue -tuoteperheeseen, joten se voidaan

integroida saumattomasti muuhun Philips hue

-valaistukseen. Kun asennat kotiisi hue-sillan,

voit liittää langattoman Philips hue -

himmentimen järjestelmään Philips hue -

sovelluksen kautta. Näin voit nauttia

uusimmista valaistusratkaisuista myös

tulevaisuudessa. Ohjaa valoja älypuhelimesta

tai tablet-laitteesta ja ota käyttöön ajastimia,

ilmoituksia ja hälytyksiä.

Polttimo
Lampunkanta: E27 ruuvattava kanta

Muotoilu: A60

Käyttöikä: 25000 tuntia

Värilämpötila: 2 700 K (lämmin valkoinen)

Teho: 9,5 W

Valovirta: Laadukas valkoinen valo,

Himmennettävissä vain älylaitteen avulla,

Valokeilan kulma 180°, >80 CRI

Valoteho: 800 lm

Ohjelmiston päivitys: liitettynä Hue-siltaan

Käynnistäminen: Heti täysi valoteho

Korkeus: 110 mm

Leveys: 61 mm

Kytkin
Sisältää akut: 1 x CR2450

Taajuuskaista: 2400–2483,5 MHz

Käyttöikä: 50 000 painallusta

Valaisimien enimmäismäärä/kytkin: 10, jos ei

liitetty Hue-siltaan

Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 3 vuotta

Vähimmäiskäyttösäde sisätiloissa: 12 m

Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä Hue-

siltaan

Kytkimen syvyys: 11 mm

Kytkimen korkeus: 92 mm

Kytkimen leveys: 35 mm

Kytkimen paino: 37 g

Seinälaatan syvyys: 14 mm

Seinälaatan korkeus: 115 mm

Seinälaatan leveys: 70 mm

Paino seinälevyn kanssa: 67 g

Zigbee-valoyhteys: protokolla 802.15.4

Pakkauksen sisältö
Hue-himmennin: 1

Valkoiset Hue-lamput: 1

Ympäristöystävällisyys
Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H < 95 %

(ei tiivistymistä)

Käyttölämpötila: -10–45 °C

Takuu
2 vuotta
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