
Personlig trådlös
belysning
Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta

belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor

samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att

ställa in rutiner, timers, anpassade ljusinställningar m.m.

Oändliga möjligheter

• Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma

• Anslut upp till 50 smarta ljuskällor

• Alltid uppdaterad

• Mittpunkten för smart ljusstyrning i hemmet: Hue Bridge

• Lägg till smarta strömbrytare, sensorer m.m.

• Styr lamporna med din röst

Bridge

Hue

Enkel installation

Smart kontroll

Lägg till upp till 50 lampor

Styr med rösten
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Funktioner
Fjärrstyrning

Anslut din smarta belysning till Hue
Bridge och hämta Hue-appen så att
ditt hem är ordentligt upplyst var du än
befinner dig. Få sinnesro genom att
ställa in rutiner i appen för att tända
belysningen vid bestämda tidpunkter
så att det ser ut som om du är hemma.

Anslut upp till 50 smarta lampor

Med Hue Bridge kan du ansluta upp till
50 ljuskällor så att du kan utrusta hela
hemmet, både inne och ute, och sedan
styra alla med appen.

Alltid uppdaterad

Philips Hue använder ZigBee, en säker
och tillförlitlig lågenergiteknik för att
styra din smarta belysning. Alla nya
funktioner och förbättringar i systemet
uppdateras automatisk till smart Hue-
belysning.

Hue-bryggan

Hue Bridge är väsentlig för att kunna
skapa ett personligt Philips Hue-
belysningssystem. Den är hjärnan
bakom verksamheten som
kommunicerar med både smarta
ljuskällor och Hue-appen och får
systemet att fungera ihop. Den
möjliggör också smart styrning i
hemmet, med funktioner som rutiner
och timers.

Lägg till smarta strömbrytare och
sensorer

Förbättra ditt smarta Hue-
belysningssystem med olika tillbehör,
så som smarta strömbrytare med
dimmer och rörelsesensorer. Anslut
upp till 12 tillbehör till en Hue Bridge
och få ett helt automatiserat hem.

Styr med rösten

Genom att ansluta dina ljuskällor till
Hue Bridge kan du även koppla ihop
dina ljuskällor med Alexa, Apple
HomeKit och Google Assistant för att
enkelt styra belysningen med rösten.
Med enkla röstkommandon kan du
tända och släcka, dimra eller öka
belysningen och även skapa
ljuseffekter.
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Specifikationer
Miljö

• Driftsfuktighet: 0 %<H<80 % (icke-
kondenserande)

• Driftstemperatur: 0°C–40°C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

• Nätadapter medföljer: Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

• Bridge: Frekvensband: 2 400–
2 483,5 MHz

• Vikt: 280

Bridge

• Diameter: 88 mm

• Frekvensband: 2400-2483.5 MHz

• Höjd: 26 mm

• Längd x bredd: 90.9 x 90.6 mm

• Max. antal tillbehör: 10

• Max. antal ljuskällor: 50

• Monteringsalternativ: Bord, Vägg

• Nätadapter: 100–240 V AC/50–
60 Hz, Utspänning: 5 V DC 600 mA,
Vilolägeseffekt: max 0,1 W

• Strömförbrukning: 250mA max

Förpackningens innehåll

• Bridge: 1

• Ethernet-nätverkskabel: 1

• Nätadapter: 1

Kompatibilitet

• Philips Hue-app: IOS 13 och senare,
Android 8.0 och senare

• Röstassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit (via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (via
Hue Bridge)

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8719514342620

• Nettovikt: 0,220 kg

• Bruttovikt: 0,313 kg

• Höjd: 17,400 cm

• Längd: 7,200 cm

• Bredd: 14,600 cm

• Materialnummer (12NC):
929001180642
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