
 

 

Philips Hue
Himmennin

8718696743157
Automatisoi valaistuksesi

kotisi joka huoneessa
Paranna valaistustasi Philips Hue -himmentimellä helposti ja langattomasti. Kytkin toimii 
normaalina seinäkytkimenä ja himmentimenä. Voit kiinnittää sen mihin tahansa joko 
ruuveilla tai himmentimen takana olevalla tarranauhalla.

Helppokäyttöinen
• Himmennä Philips Hue -valaisimet
• Kiinnitä keskeisiin paikkoihin
• Käytä kaukosäätimenä
• Langaton - paristokäyttöinen
• Vaihda valoasetuksia
• Tarvitset Philips Hue -sillan



 Himmennä Philips Hue -valaisimet

Philips Hue -himmentimen avulla voit säätää 
valitsemasi valot pehmeästi haluamaasi kirkkauteen

Kiinnitä mihin vain

Philips Hue -kosketuskytkintä voi käyttää 
tavanomaisena seinäkatkaisimena ja himmentimenä. 
Voit kiinnittää sen mihin tahansa joko ruuveilla tai 
himmentimen takana olevalla tarranauhalla

Käytä kaukosäätimenä

Voit käyttää kaukosäädintä missä tahansa. 
Himmentimen ohjaimessa on magneetti, jonka voi 
irrottaa aluslevystä.

Langaton - paristokäyttöinen

Philips Hue -himmennin on paristokäyttöinen, joten 
sitä ei tarvitse asentaa

Vaihda valoasetuksia

Kun käytät valkoista tunnelmavaloa tuottavaa Philips 
Hue -himmennintä tai valkoista ja värillistä valoa 
tuottavia Philips Hue -tuotteita, voit vaihtaa neljän eri 
valaistusvaihtoehdon välillä tai käyttää Philips Hue -
sovellusta määrittämään neljä suosikkivalaistustasi. 
Ohjat ovat sinulla

Tarvitset Philips Hue -sillan

Tuote täytyy liittää Philips Hue -siltaan
8718696743157

Tekniset tiedot
Kytkin
• Paristot sisältyvät pakkaukseen: 1 x CR2450
• Taajuuskaista: 2400–2483,5 MHz
• Käyttöikä: 50 000 painallusta
• Valaisimien enimmäismäärä/kytkin: 10, jos ei liitetty 

Hue-siltaan
• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 3 vuotta
• Vähimmäiskäyttösäde sisätiloissa: 500 tuumaa
• Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä Hue-siltaan
• Kytkimen syvyys: 11 mm
• Kytkimen korkeus: 92 mm
• Kytkimen leveys: 35 mm
• Kytkimen paino: 37 g
• Seinälaatan syvyys: 14 mm
• Seinälaatan korkeus: 115 mm
• Seinälaatan leveys: 70 mm
• Paino seinälevyn kanssa: 67 g
• Zigbee-valoyhteys: protokolla IEEE 802.15.4

Pakkauksen sisältö
• Hue-himmennin: 1

Ympäristöystävällisyys
• Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H < 95 % (ei 

tiivistymistä)
• Käyttölämpötila: -10–45 °C

Takuu
• 2 vuotta
•
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