Регулятор
яскравості
Hue
Бездротове встановлення
Живлення від батарей
Легкий доступ до режимів
освітлення
Використовуйте як пульт
дистанційного керування

8718699748173

Керуйте своїми
світильниками
Керуйте світильниками та регулюйте їхню яскравість за допомогою
регулятора яскравості Hue. Цей розумний перемикач можна легко
закріпити на стіні за допомогою клею, що надається з ним у
комплекті, або використовувати як пульт дистанційного керування,
знявши його з магнітної основи.
Необмежені можливості
• Перемикання між режимами освітлення
• Збільшення та зменшення яскравості розумних світильників
• Вимикач-регулятор яскравості, який можна встановити будь-де
• Підключення до 10 розумних світильників
• Пульт дистанційного керування
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Найважливіше
Перемикання між режимами освітлення

Монтаж у будь-якому місці

Розумний вимикач-регулятор
яскравості Hue дає можливість
перемикатися між чотирма режимами
освітлення, просто натискаючи кнопку
On (Увімк.). Окрім стандартних режимів
для бадьорості, концентрації, читання
та відпочинку, ви можете також
налаштувати свій режим у програмі
Hue.

Вимикач-регулятор яскравості Philips
Hue виконує функції звичайного
настінного перемикача та регулятора
яскравості, тільки краще. Окрім
кріплення за допомогою гвинтів або
міцної клейкої стрічки, є можливість
зняти магнітний пульт керування та
носити його із собою будь-де.

Вимикач-регулятор яскравості Hue має
магнітне кріплення, тож його можна
зняти з базової пластини. Це дає
можливість використовувати вимикачрегулятор яскравості як зручний пульт
дистанційного керування.

Вимикач-регулятор яскравості Philips
Hue дає можливість збільшувати або
зменшувати яскравість світильників за
допомогою бездротового зв'язку.

Характеристики

Додаткова функція/аксесуар у
комплекті
• Портативний: Так

За допомогою бездротового набору
регулювання яскравості Philips Hue для
розумних світильників ви можете
підключити до 10 світильників і
одночасно керувати ними за допомогою
одного вимикача-регулятора
яскравості.
Пульт дистанційного керування

Збільшення та зменшення яскравості
освітлення

Характеристики середовища
• Вологість під час роботи: 5% <H<95%
(без конденсації)
• Температура під час роботи: -10°C –
45°C

Підключення до 10 розумних
світильників

Гарантія
• 2 роки: Так
Обслуговування
• Гарантія: 2 роки
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Технічні характеристики
• Кількість настроюваних кнопок: 2
• Вага: 37
• Тип батарейок: CR – батарейкатаблетка
Перемикач
• Батарейки в комплекті: 1 x CR2450
• Настроювані кнопки: 2
• Діапазон частот: 2400 - 2483.5 MHz
• Клас захисту IP: IP20
• Строк служби: 50000 clicks
• Макс. ламп на один вимикач: 10 без
підключення до комутатора Hue
• Мінімальний строк служби батарейки:
3a
• Варіанти монтажу: стіна, стоїть окремо
• Можливе оновлення прогр.
забезпечення: при підключенні до
комутатора Hue
• Глибина перемикача: 11 mm
• Висота перемикача: 92 mm
• Ширина перемикача: 35 mm
• Глибина настінної пластини: 14 mm
• Висота настінної пластини: 115 mm
• Ширина настінної пластини: 70 mm
• Висота, включаючи настінну пластину:
67 g
• Вага перемикача: 37 g
• ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4
Protocol
• Мінімальна дальність всередині
приміщень: 500 in

Дата виходу: 2021-07-11
Версія: 0.200

Що в коробці?
• Регулятор яскравості Hue: 1
Що підтримується
• Програма Philips Hue: IOS 11 та
наступні версії, Android 7.0 та
наступні версії
• Голосові помічники: Amazon Alexa,
Помічник Google, Apple HomeKit
(через Hue Bridge), Microsoft Cortana
(через Hue Bridge)
Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8718699748173
• Вага нетто: 0,100 kg
• Вага брутто: 0,154 kg
• Висота: 16,500 cm
• Довжина: 5,500 cm
• Ширина: 8,800 cm
• Артикул (12NC): 929001173770
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