Dimmer Switch
(остання модель)
Hue
Бездротове встановлення
Живлення від батарей
Легкий доступ до режимів
освітлення
Використовуйте як пульт
дистанційного керування
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Зручне інтелектуальне
освітлення
Регулюйте яскравість освітлення в кімнаті, перемикайте режими
освітлення або активуйте режим вибору оптимального освітлення
відповідно до часу доби. Вимикач-регулятор яскравості Hue можна
не лише прикріпляти до стін або магнітних поверхонь, а й
використовувати як пульт дистанційного керування будь-де у
вашій оселі.
Необмежені можливості
• Миттєве керування освітленням
• Зручне бездротове встановлення
• Вибір режиму одним натисканням кнопки
• Керування на власних умовах
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Найважливіше
Миттєве керування освітленням

Скористайтеся перевагами миттєвого
керування розумними світильниками
Philips Hue за допомогою вимикачарегулятора яскравості Hue. Просто
натисніть кнопку, щоб зменшити або
збільшити яскравість освітлення в
кімнатах, увімкнути або вимкнути світло
чи вибрати режим освітлення у всій
оселі.
Зручне бездротове встановлення

Вибір режиму одним натисканням
кнопки

Натискаючи кнопку Hue, ви можете
вибрати один із чотирьох попередньо
встановлених режимів освітлення:
«Читання», «Відпочинок», «Бадьорість»
і «Концентрація». Після підключення до
комутатора Hue Bridge можна
налаштувати вимикач, додавши
улюблений режим освітлення або
встановивши ідеальне освітлення
відповідно до часу доби.
Керування на власних умовах

Завдяки бездротовій конструкції
вимикача-регулятора яскравості Hue з
живленням від батарейок ви можете
встановити його де завгодно за
допомогою клейкої стрічки, що входить
до комплекту поставки. Ви можете
зняти перемикач із настінної пластини
та використовувати як пульт
дистанційного керування або
прикріпити до будь-якої магнітної
поверхні.

Під’єднавши вимикач-регулятор
яскравості Hue до комутатора Hue
Bridge, ви можете налаштувати його в
зручний для себе спосіб і керувати з
нього будь-якими світильниками в
кімнатах чи окремих зонах оселі, хоч де
він буде.
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Характеристики
Дизайн та оздоблення
• Колір: білий
• Матеріал: пластик
Характеристики середовища
• Вологість під час роботи: 0% <H<80%
(без конденсації)
• Температура під час роботи: 0°C 40°C
Додаткова функція/аксесуар у
комплекті
• Комутатор Hue в комплекті: Так
• Портативний: Так
• ZigBee Light Link: Так
Гарантія
• 2 роки: Так
Інформація про упаковку
• EAN: 8719514351233
Споживання енергії
• Рівень енергоефективності: n/a
Розміри та вага продукту
• Висота: 12,5 cm
• Довжина: 1,5 cm
• Вага нетто: 0,076 kg
• Ширина: 8,0 cm
Обслуговування
• Гарантія: 2 роки
Технічні характеристики
• Кількість настроюваних кнопок: 2
• Вага: 76 g
• Тип батарейок: CR – батарейкатаблетка

Дата виходу: 2022-06-29
Версія: 0.159

Перемикач
• Батарейки в комплекті: 1 x CR2032
• Настроювані кнопки: 2
• Діапазон частот: 2400 - 2483.5 MHz
• Клас захисту IP: IP20
• Строк служби: 50.000 clicks
• Макс. ламп на один вимикач: 10 без
підключення до комутатора Hue
• Мінімальний строк служби батарейки:
2a
• Варіанти монтажу: стоїть окремо, стіна
• Можливе оновлення прогр.
забезпечення: при підключенні до
комутатора Hue
• Висота перемикача: 92 mm
• Ширина перемикача: 35 mm
• Висота настінної пластини: 125 mm
• Ширина настінної пластини: 80 mm
• ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4
Protocol
Що в коробці?
• Регулятор яскравості Hue: 1
Що підтримується
• Програма Philips Hue: IOS 13 і пізнішої
версії, Android 8.0 і пізнішої версії
Розміри та вага в упаковці
• EAN/UPC – виріб: 8719514351233
• Вага нетто: 0,072 kg
• Вага брутто: 0,154 kg
• Висота: 14,000 cm
• Довжина: 5,500 cm
• Ширина: 8,800 cm
• Артикул (12NC): 929002398609
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