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Trådløs dimming
som er klar til bruk

Opplev jevn trådløs dimming. Det trådløse dimmesettet til Philips hue kombinerer en smart trådløs dimmer og

en hvit LED-lyskilde fra Philips hue. Du trenger ikke installere noe. Du kan plassere dimmeren hvor du vil, og

bruke den som en fjernkontroll.

Praktisk dimming
Bare skru i lyskilden og slå på lyset

Plasser den hvor som helst
Du kan plassere den der du trenger en lysbryter

Bruk den som en fjernkontroll
Trådløs bryter og fjernkontroll i ett

Styr flere lyskilder med én bryter
Styr opptil ti lyskilder samtidig med én bryter

Koble til Philips hue-systemet
Koble til Philips hue og oppdag mulighetene



Trådløst dimmesett 8718696452547

Høydepunkter Spesifikasjoner
Installasjonsfri dimming

Med dette installasjonsfrie settet trenger du

bare å skru i en hvit LED-lyskilde fra Philips

hue i standardarmaturet ditt, og slå på lyset.

Du kan lyskilden umiddelbart ved å bruke den

batteridrevne hue-dimmeren. Du trenger ikke

profesjonell hjelp til innstalleringen.

Rask og enkel installasjon

Den batteridrevne hue-dimmeren kan brukes

som en vanlig veggbryter. Du kan plassere den

hvor du vil ved å bruke skruene eller teipen på

veggplaten til bryteren. Det er en rask og enkel

installering uten ledninger – helt problemfritt.

Enkel trådløs kontroll

Bryteren er magnetisk og kan fjernes fra

veggplaten. Dette gjør at du også kan bruke

Philips hue-dimmeren som en fjernkontroll til

lyskilden med en innendørs rekkevidde på

opptil 12 meter.

Styr opptil ti lyskilder

Når du er klar med en trådløs dimmepakke fra

Philips hue kan du enkelt koble til flere Philips

hue-lyskilder til dimmebryteren. Koble til opptil

ti Philips hue-lyskilder til dimmeren og styre

dem samtidig.

Koble til Philips hue

Det trådløse dimmesettet hører til i Philips

hue-serien. Dette betyr at det kan integreres

sømløst med andre Philips hue-lyskilder. Hvis

du installerer en hue-bro i hjemmet, kan du

integrere det trådløse Philips hue-dimmesettet

i systemet via Philips hue-appen, noe som gir

deg enda flere belysningsopplevelser. Styr

lysene fra smarttelefonen eller nettbrettet og

angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mye

mer.

Lyspæren
Sokkel: E27-skrusokkel

Formfaktor: A60

Levetid: 25000 time(r)

Fargetemperatur: 2700 K (varmhvit)

Wattstyrke: 9,5 W

Lysmengde: Hvitt lys av høy kvalitet, Kan bare

dimmes via smartenheten, Lysvinkel:

180 grader, >80 CRI

Effekt i lumen: 800 lm

Programvare kan oppgraderes: når den er

koblet til hue-broen

Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %

Høyde: 110 millimeter

Bredde: 61 millimeter

Bryteren
Batterier følger med: 1 x CR2450

Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz

Levetid: 50 000 klikk

Maks. lyskilder per bryter: Ti hvis lyskildene

ikke er koblet til hue-broen

Minste levetid til batteriet: 3 år

Minimal rekkevidde innendørs: 12 m

Programvareoppgraderbar: når den er koblet

til hue-broen

Dybde på bryteren: 11 millimeter

Høyde på bryteren: 92 millimeter

Bredde på bryteren: 35 millimeter

Vekt på bryteren: 37 g

Dybde på veggplaten: 14 millimeter

Høyde på veggplaten: 115 millimeter

Bredde på veggplaten: 70 millimeter

Vekt inkludert veggplaten: 67 g

ZigBee Light Link: protokoll IEEE 802.15.4

Hva som er i esken
hue-dimmeren: 1

Hvite hue-lyspærer: 1

Miljøet
Maks fuktighet ved drift: 5 % <H <95 % (ikke-

kondenserende)

Driftstemperatur: -10–45 °C

Garanti
2 år
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