
 

 

Philips Hue
Comutator cu atingere

8718696743133
Scenele dvs. preferate

pentru a crea atmosfera
Reselecta?i cu u?urin?ă scenele de lumină favorite sau aprinde?i/stinge?i toate luminile în 
acela?i timp. Comutatorul cu atingere este complet wireless ?i portabil. Uita?i de baterii: 
comutatorul ac?ionează la o simplă apăsare a butonului.

Control facil
• Recreează-?i scenele Hue preferate
• Poate fi montat sau folosit de la distan?ă
• Func?ionează prin atingere - nu sunt necesare baterii
• Compatibil cu Apple HomeKit
• Ușor de instalat
• Necesită o consolă Philips Hue



 Recreează-?i scenele preferate

Cu ajutorul comutatorului cu atingere pute?i 
reselecta 4 setări de lumină prestabilite sau aprinde/
stinge luminile. Folosi?i aplica?ia pentru a seta scenele 
dvs. sau cele create de proiectan?ii de sisteme de 
iluminat. Pute?i folosi comutatorul cu atingere fără a 
deschide aplica?ia Philips Hue, chiar ?i atunci când 
re?eaua Wi-Fi este deconectată.

Poate fi montat sau folosit de la distan?ă

Pute?i instala întrerupătorul cu atingere oriunde, cu 
ajutorul plăcii de montare, sau îl pute?i deta?a ?i folosi 
în timp ce vă deplasa?i prin casă. Crea?i atmosfera 
perfectă pentru fiecare moment al zilei.

Activat de atingerea ta

Comutatorul folose?te energie cinetică, ceea ce 
înseamnă că atunci când apăsa?i întrerupătorul, 

genera?i suficientă energie pentru a controla luminile 
inteligente. O solu?ie wireless unică, fără baterie.

Necesită o consolă Philips Hue

Acest produs necesită o conexiune la Philips Hue 
Bridge

Compatibil cu Apple HomeKit

Conecta?i comutatorul cu atingere la consola Philips 
Hue ?i controla?i dispozitivele compatibile cu Apple 
HomeKit. De exemplu, prin apăsarea unui singur 
buton pute?i stinge luminile ?i scădea în acela?i 
temperatura din termostatul inteligent.

Ușor de instalat

Instalare într-un minut. Pentru a începe, trebuie doar 
să urma?i instruc?iunile din aplica?ia Philips Hue. 
Setările implicite ale comutatorului cu atingere vă 
vor ajuta imediat ?i le pute?i personaliza pe loc în 
aplica?ie, în func?ie de nevoie dvs.
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Specificaţii
Întrerupătorul
• Butoane configurabile: 4
• Interval de frecven?e: 2400 - 2483,5 MHz
• Durată de via?ă: 50000 clicuri
• Număr maxim de întrerupătoare Tap per Bridge: 

25, dacă nu este conectat niciun alt întrerupător
• Gamă: 15-30 m
• Op?iuni de montare: de sine stătătoare, perete
• Caracteristici speciale: Func?ionează fără baterii
• Diametru întrerupător: 75 mm
• Înăl?ime întrerupător: 25 mm
• Greutatea întrerupătorului: 90 g
• ZigBee Light Link (legătură): protocol IEEE 

802.15.4

Ce este în cutie?
• Întrerupător Hue: 1

Protec?ia mediului
• Umiditate opera?ională: 0%< H <80% (fără 

condens)
• Temperatură opera?ională: 0°C - 40°C

Garan?ie
• 2 ani
•
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