
Personlig trådløs
belysning
Hue Bridge, hjernen i Philips Hue intelligente belysningssystem, lar

deg koble til og styre opptil 50 lys og tilbehør. Bare plugg den inn

og bruk Hue-appen til å angi rutiner, tidsstyring, egendefinerte

lysscener og mer.

Ubegrensede muligheter

• Smart lysstying som styrer lysene dine når du ikke er hjemme

• Koble til opptil 50 smarte lyskilder

• Alltid oppdatert

• Automatiseringshub for smarthjem: Hue Bridge

• Legg til intelligente sensorer, brytere og mer

• Styr lysene med stemmen

Hue Bridge

Hue

Enkelt oppsett

Smart styring

Legg til opptil 50 lys

Stemmestyring
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Høydepunkter
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Kontroll utenfor hjemmet

Koble de intelligente lysene dine til
Hue Bridge, og last ned Hue-appen for
å sikre at hjemmet ditt er godt opplyst
uansett hvor du er. Konfigurer
lysrutiner i appen for å slå på lysene
dine på et bestemt tidspunkt slik at det
ser ut som du er hjemme. Da får du ro i
sinnet.

Koble til opptil 50 intelligente lys

Hue Bridge lar deg koble til opptil 50
lys, slik at du kan bekle hele hjemmet
ditt – innvendig og utvendig – og styre
alt fra appen.

Alltid oppdatert

Philips Hue bruker ZigBee, en
energieffektiv og pålitelig teknologi for
lysstyring, for å styre de intelligente
lysene dine. Alle nye funksjoner og
forbedringer som gjøres til systemet
oppdateres automatisk til Hue
intelligente lys.

Hue Bridge

Hue Bridge er en viktig i det smarte
belysningssystemet Philips Hue. Hue
Bridge er selve hjernen i systemet, og
kommuniserer med både de smarte
lyspærene dine og Hue-appen for å
sikre at alt fungerer sammen, i tillegg til
å aktivere automatiseringsfunksjonene
i smarthjem som planleggingsrutiner og
tidsstyring.

Legg til intelligente sensorer og
brytere

Forbedre ditt Hue-smarte
belysningssystem med ulike tilbehør,
inkludert intelligente dimmere og
bevegelsessensorer. Koble til opptil 12
forskjellige tilbehør på en Hue Bridge
og fullt ut automatiser hjemmet ditt.

Stemmestyring

Når du er koblet til Hue Bridge, kan du
koble lysene dine opp mot Alexa,
Apple HomeKit, og Google Assistant,
og kontrollere lysene dine ved hjelp av
stemmen din. Enkle talekommandoer
lar deg slå lysene på og av, regulere
lysstyrken på lysene dine, og til og med
bruke en lysscene.
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Spesifikasjoner
Miljøet

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

• Driftstemperatur: 0–40 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Inneholder strømadapter: Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Kontrollsenteret: Frekvensbånd
2400-2483,5MHz

• Vekt: 280

Kontrollsenteret

• Diameter: 88 mm

• Frekvensbånd: 2400-2483.5 MHz

• Høyde: 26 mm

• Lengde X bredde: 90.9 x 90.6 mm

• Maks. antall tilbehør: 10

• Maks. antall lyspærer: 50

• Monteringsalternativer: Skrivebord,
Vegg

• Strømadapter: 100–240 V AC / 50–
60 Hz, Utgangsspenning: 5 V DC,
600 mA, Strømforbruk i
standbymodus: maks. 0,1 W

• Strømforbruk: 250mA max

Det som er i esken

• Bridge: 1

• Ethernet-kabel: 1

• Strømadapter: 1

Hva støttes

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

• Stemmeassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistent, Apple HomeKit (via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (via
Hue Bridge)

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8719514342620

• Nettovekt: 0,220 kg

• Bruttovekt: 0,313 kg

• Høyde: 17,400 cm

• Lengde: 7,200 cm

• Bredde: 14,600 cm

• Materialnummer (12NC):
929001180642
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