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Persoonlijke draadloze verlichting
voor een geweldige ervaring

De Hue Bridge is het brein achter het slimme Philips Hue-verlichtingssysteem.

Hiermee kunt u tot wel 50 lampen en accessoires koppelen en bedienen. Steek de

stekker van de Bridge in het stopcontact en gebruik de Hue-app om routines,

timers, aangepaste lichtscènes en meer in te stellen.

Onbegrensde mogelijkheden
Slimme thuisautomatiseringshub: Hue Bridge

Slimme schakelaars, sensoren en meer toevoegen

Lampen bedienen met uw stem

Altijd up-to-date

Tot 50 slimme lampen aansluiten

Slimme lichtregeling wanneer u niet thuis bent
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Kenmerken
De Hue Bridge

De Hue Bridge is een essentieel onderdeel

van een persoonlijk Philips Hue smart lighting-

systeem. Het vormt het brein van het

systeem en communiceert met zowel uw

slimme lampen als met de Hue-app om ervoor

te zorgen dat alles samenwerkt. Het maakt ook

slimme thuisautomatiseringsfuncties mogelijk,

zoals planningsroutines en timers.

Slimme schakelaars en sensoren toevoegen

Breid uw slimme Hue-verlichtingssysteem uit

met verschillende accessoires, waaronder

slimme dimmers en bewegingssensoren. Sluit

tot 12 accessoires aan op één Hue Bridge en

automatiseer uw huis volledig.

Bediening met uw stem

Wanneer u verbonden bent met de Hue Bridge,

kunt u uw lampen koppelen met Alexa, Apple

HomeKit en Google Assistant en uw

lampen bedienen met uw stem. Via

eenvoudige spraakopdrachten kunt u uw

verlichting in- en uitschakelen, het licht

dimmen of helderder maken en zelfs een

lichtscène creëren.

Altijd up-to-date

Philips Hue maakt gebruik van ZigBee, een

veilige en betrouwbare energiezuinige

technologie om uw slimme lampen te

bedienen. Alle nieuwe functies en

verbeteringen van het systeem worden

automatisch bijgewerkt naar uw slimme Hue-

lampen.

Tot 50 slimme lampen aansluiten

Met de Hue Bridge kunt u tot 50 lampen

aansluiten in uw hele huis, binnen en buiten,

en deze allemaal bedienen via de app.

Weg-van-thuis bediening

Verbind uw slimme lampen met de Hue Bridge

en download de Hue-app om ervoor te zorgen

dat uw huis goed verlicht is, waar u ook bent.

Stel lichtroutines in de app in om uw

verlichting op een bepaald tijdstip in te

schakelen, zodat het net lijkt of u aanwezig

bent voor een gerust gevoel.
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Specificaties
Milieu
Operationele vochtigheid: 0% < H < 80%

(niet-condenserend)

Operationele temperatuur: 0 °C - 40 °C

Garantie
2 jaar

Wat wordt ondersteund
iOS

HomeKit-compatibel

iPad

iPad Air

iPhone

iPod touch

Extra functies
Verandert van kleur: Nee

Technische specificaties
Gewicht: 1,863 kg

Beschermingsklasse: I - geaard

Binnenshuis/buitenshuis: Interieurverlichting

Geïntegreerde LED: Nee

Software geschikt voor upgrades: Bij

verbinding met de Hue-bridge

Kleur(en): Wit

De Bridge
Max. aantal lampen: 50

Stroomadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz,

Uitgangsvermogen: 5 V DC 600 mA,

Stand-byvermogen: max. 0,1W

Hoogte van de bridge in mm: 26 mm

Frequentieband: 2400-2483,5 MHz

Wat zit er in de doos?
Stroomadapter

Inclusief bediening: Bridge en

dimmerschakelaar
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