
Enkel smartbelysning
Dim eller gjør rommet lysere, slå på og av lysscener, eller få det

beste lyset basert på tiden på dagen. Hue Dimmer switch kan

festes på vegger eller magnetiske underlag, men den kan også

brukes som fjernbetjening hvor som helst i hjemmet.

Ubegrensede muligheter

• Ta øyeblikkelig styring på Philips Hue-smartlysene med Hue Dimmer
switch. Med et tastetrykk kan hele husstanden umiddelbart dimme
eller gjøre lyset i rommet sterkere, slå lys av og på eller sette opp
lysscener.

• Den batteridrevne, trådløse designen av Hue Dimmer switch gjør at
du kan montere den hvor som helst med det medfølgende teipen. Ta
ut bryteren fra veggplaten og bruk den som fjernkontroll, eller fest
den på en hvilken som helst magnetisk overflate.

• Bytt mellom de fire forhåndsinnstilte lysinnstillingene Les, Slapp av,
Lad opp og Konsentrer ved å trykke på Hue-knappen. Koble til en
Hue Bridge for å tilpasse bryteren ved å legge til favorittlysscener
eller stille inn den perfekte belysningen basert på tiden på døgnet.

• Koble Hue Dimmer switch sammen med en Hue Bridge for å styre
lys, et rom eller en sone i hjemmet uansett hvor bryteren befinner
seg, og tilpass bryteren slik du vil.

Dimmer switch

Hue

Trådløs installasjon

Batteridrevet

Enkel tilgang til lysscener

Bruk den som en fjernkontroll

8719514274617



Høydepunkter
Styr lysene med det samme

Enkel, trådløs installasjon

Velg scener med et enkelt
knappetrykk

Få tilgang til tilpasset styring

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: hvit

• Materiale: plast

Miljøet

• Maks fuktighet ved drift: 0 % <H<80 %
(ikke kondenserende)

• Driftstemperatur: 0–40 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Hue Switch følger med: Ja

• Bærbar: Ja

• ZigBee Light Link: Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Informasjon

• EAN: 8719514274617

Mål og vekt på produktet

• Høyde: 12,5 cm

• Lengde: 1,5 cm

• Nettovekt: 0,076 kg

• Bredde: 8,0 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Levetid: 50.000 clicks

• Antall konfigurerbare knapper: 2

• Batteritype: CR – knappebatteri

Bryteren

• Batterier følger med: 1 x CR2032

• Konfigurerbare knapper: 2

• Frekvensbånd: 2400 - 2483.5 MHz

• IP-klasse: IP20

• Levetid: 50.000 clicks

• Maks. lyspærer per bryter: Ti hvis
lyskildene ikke er koblet til hue-broen

• Batteriets levetid er på minimum: 2 et

• Monteringsalternativer: frittstående,
vegg

• Programvareoppgraderbar: når den er
koblet til Hue bridge

• ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4
Protocol

Det som er i esken

• hue-dimmeren: 1
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Hva støttes

• Philips Hue-appen: Android 7.0 og
nyere, iOS 11 og nyere

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8719514274617

• Nettovekt: 0,072 kg

• Bruttovekt: 0,170 kg

• Høyde: 17,000 cm

• Lengde: 5,800 cm

• Bredde: 9,000 cm

• Materialnummer (12NC):
929002398602
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