
Helppokäyttöinen
älyvalaistus
Himmennä tai kirkasta huone, säädä valaistusasetuksia tai

huolehdi parhaasta mahdollisesta valaistuksesta vuorokaudenajan

mukaan. Hue-himmennin kiinnittyy seiniin tai magneettisiin

pintoihin, mutta sitä voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kotisi

joka kolkassa.

Rajattomat mahdollisuudet

• Ohjaa Philips Hue -älyvalaisimia nopeasti Hue-himmentimellä. Kaikki
perheenjäsenet voivat yhdellä painikkeen kosketuksella välittömästi
himmentää tai kirkastaa huoneen valaistuksen, sytyttää ja
sammuttaa valaisimet tai määrittää valaistusasetukset.

• Paristokäyttöisen, langattoman Hue-himmentimen voi asentaa
minne tahansa mukana tulevan teipin avulla. Irrota kytkin sen
seinälevystä ja käytä sitä kaukosäätimenä tai kiinnitä se mihin
tahansa magneettipintaan.

• Painamalla Hue-painiketta voit vaihtaa neljän valmiin, lukemiseen,
rentoutumiseen, piristymiseen ja keskittymiseen tarkoitetun
valaistusvaihtoehdon välillä. Muodosta yhteys Hue Bridgeen, niin
voit mukauttaa kytkintä lisäämällä siihen suosikkivalaistusasetuksesi
tai luomalla täydellisen valaistuksen vuorokaudenajan mukaan.

• Yhdistä Hue-himmennin Hue Bridgeen, niin voit ohjata kotisi kaikkia
valaisimia, huoneita tai alueita kytkimen sijaintiin katsomatta ja
mukauttaa kytkintä haluamallasi tavalla.
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Kohokohdat
Ohjaa valaisimia välittömästi

Vaivaton langaton asennus

Määritä asetukset painikkeen
painalluksella

Hyödynnä mukautettua ohjausta

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: muovi

Ympäristöystävällisyys

• Käytönaikainen ilmankosteus: 0 % <
H < 80 % (ei tiivistymistä)

• Käyttölämpötila: 0–40 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Sisältää Hue-kytkimen: Kyllä

• Kannettava: Kyllä

• ZigBee-valoyhteys: Kyllä

Takuu

• 2 vuotta: Kyllä

Pakkauksen tiedot

• EAN: 8719514274617

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 12,5 cm

• Pituus: 1,5 cm

• Nettopaino: 0,076 kg

• Leveys: 8,0 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Käyttöikä: 50.000 clicks

• Määritettävien painikkeiden määrä: 2

• Akun/pariston tyyppi: CR –
nappiparisto

Kytkin

• Sisältää akut: 1 x CR2032

• Määritettävät painikkeet: 2

• Taajuuskaista: 2400 - 2483.5 MHz

• IP-luokitus: IP20

• Käyttöikä: 50.000 clicks

• Valaisimien enimmäismäärä/kytkin:
10, jos ei liitetty Hue-siltaan

• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 2 a

• Kiinnitysvaihtoehdot: vapaasti
seisova, seinä

• Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä
Hue-siltaan

• Zigbee-valoyhteys: IEEE 802.15.4
Protocol

8719514274617



Pakkauksen sisältö

• Hue-himmennin: 1

Tuki

• Philips Hue -sovellus: Android 7.0 tai
uudempi, iOS 11 tai uudempi

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8719514274617

• Nettopaino: 0,072 kg

• Bruttopaino: 0,170 kg

• Korkeus: 17,000 cm

• Pituus: 5,800 cm

• Leveys: 9,000 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929002398602
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