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Trådlös dimning
kan användas direkt

Ta del av smidig trådlös dimning. Det trådlösa Philips Hue-dimningskitet kombinerar en smart trådlös dimmer

och en vit Philips Hue-LED-lampa. Ingen installation behövs. Ställ bara brytaren där du vill ha den och använd

den som fjärrkontroll.

Dimring för maximal komfort
Skruva bara i lampan och tänd den

Placera den var du vill
Placera var som helst där du behöver en strömbrytare

Använda den som en fjärrkontroll
Trådlös strömbrytare och fjärrkontroll i ett

Styr flera ljus med en strömbrytare
Styr upp till 10 lampor samtidigt med en strömbrytare

Anslut ditt Philips Hue-system
Anslut till Philips Hue och upptäck möjligheterna
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Funktioner Specifikationer
Installationsfri dimring

Med det här installationsfria paketet är allt du

behöver göra att skruva i den vita Hue-LED-

lampan i din vanliga armatur och slå på ljuset.

Du kan direkt styra lampan med hjälp av den

batteridrivna Hue-dimmerknappen. Du behöver

inte ringa någon installatör.

Snabb och enkel installation

Den batteridrivna Hue-dimmern kan användas

som en vanlig väggströmbrytare. Du kan

placera den var du vill med skruvar eller tejp på

bakplattan. Installationen går snabbt och

enkelt, utan kablar och inget trassel.

Enkel trådlös kontroll

Strömbrytaren är magnetisk och kan tas bort

från den bakre plattan. Här kan du även

använda Philips Hue-dimmern som en

fjärrkontroll till din belysning med en räckvidd

inomhus på upp till 12 meter.

Styr upp till 10 lampor

När du väl har installerat din trådlösa Philips

Hue-dimmer kan du enkelt ansluta fler Philips

Hue-lampor till dimmerströmbrytaren. Koppla

samman upp till 10 Philips Hue-lampor till

dimmern och styr dem samtidigt.

Anslut till Philips Hue

Det trådlösa dimmerpaketet tillhör Philips

Hue-familjen, så det kan integreras smidigt

med andra Philips Hue-lampor. Om du

installerar en Hue-brygga i hemmet kan du

integrera det trådlösa Philips Hue-

dimmerpaketet i systemet via Philips Hue-

appen, vilket ger dig ännu fler upplevelser idag

och i framtiden. Styr belysningen från din

smartphone eller surfplatta och ställ in timer,

meddelanden, larm och mer.

Lampan
Sockel: E27-skruvsockel

Formfaktor: A60

Livslängd: 25000 timmar

Färgtemperatur: 2 700 K (varmvit)

Wattal: 9,5 W

Ljusflöde: Vitt ljus av hög kvalitet, Endast

dimbar via den smartphone eller surfplatta,

180° spridningsvinkel, >80 CRI

Lumental: 800 lm

Uppgraderbar programvara: när den är

ansluten till Hue-bryggan

Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde

Höjd: 110 mm

Bredd: 61 mm

Strömbrytaren
Batterier medföljer: 1 x CR2450

Frekvensband: 2400 – 2483,5 MHz

Livslängd: 50 000 klick

Max antal lampor per strömbrytare: 10 st. ej

kopplade till Hue-brygga

Minsta batteritid: 3 år

Minsta räckvidd inomhus: 12 m

Uppgraderingsbar programvara: när den är

ansluten till Hue-bryggan

Brytarens djup: 11 mm

Växla höjd: 92 mm

Brytarens bredd: 35 mm

Vikt på strömbrytare: 37 g

Väggplattans djup: 14 mm

Väggplattans höjd: 115 mm

Väggplattans bredd: 70 mm

Vikt inklusive väggplatta: 67 g

Zigbee Light-länk: protokoll IEEE 802.15.4

Förpackningens innehåll
Hue-dimmerströmbrytare: 1

Hue white bulbs: 1

Miljö
Driftsfuktighet: 5 % < H < 95 % (ej

kondenserande)

Driftstemperatur: -10° C – 45° C

Garanti
2 år
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