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Reglarea wireless a intensităţii

gata de utilizare chiar din cutie
Bucură-te de reglarea wireless a intensităţii luminoase. Kitul de reglare wireless a intensităţii Philips Hue 

îmbină un variator wireless inteligent şi un bec cu LED Philips Hue White. Nu necesită instalare. Pur şi 

simplu plasează comutatorul oriunde doreşti şi îl vei putea folosi ca pe o telecomandă.

Reglare comodă
• Doar înfiletează becul și aprinde lumina

Plasează-l oriunde
• Plasează-l oriunde ai nevoie de un comutator

Folosește-l ca pe o telecomandă
• Comutator wireless și telecomandă într-un singur aparat

Controlează mai multe lumini cu un singur comutator
• Controlează până la 10 lumini deodată, cu un singur comutator

Conectează-l la sistemul tău Philips Hue
• Conectează-l la Philips Hue și descoperă posibilităţile



 Reglare fără instalare

Cu acest kit fără instalare, tot ceea ce trebuie să faci 
este să înfiletezi becul cu LED Hue White în corpul 
standard de iluminat și apoi să aprinzi lumina. Poţi 
controla imediat lumina, cu ajutorul variatorului 
alimentat de baterii Hue. Nu este nevoie să chemi un 
electrician.

Instalare rapidă și simplă

Variatorul alimentat de baterii Hue poate fi folosit ca 
un întrerupător normal de perete. Îl poţi plasa 
oriunde dorești, folosind șuruburi sau banda adezivă 
de pe spatele comutatorului. Este o instalare rapidă, 
simplă, fără fire și fără bătăi de cap.

Control wireless, facil

Comutatorul este magnetic și poate fi îndepărtat de 
pe placa din spate. Astfel vei putea să folosești 

variatorul Philips Hue ca pe o telecomandă pentru 
iluminat, având o rază de acţiune în interior de până 
la 12 metri.

Controlează până la 10 lumini

Odată ce ţi-ai instalat kitul de reglare wireless a 
intensităţii luminoase Philips Hue, poţi conecta cu 
ușurinţă mai multe lumini Philips Hue la variator. 
Leagă până la 10 lumini Philips Hue la variatorul tău 
și controlează-le simultan.

Conectează-l la Philips Hue

Kitul de reglare wireless a intensităţii luminoase este 
membru al familiei Philips Hue, astfel încât poate fi 
integrat complet cu alte lumini Philips Hue. Dacă 
instalezi o consolă Hue în locuinţa ta, poţi integra 
kitul de reglare wireless a intensităţii luminoase 
Philips Hue în sistemul tău prin aplicaţia Philips Hue, 
ce îţi va oferi și mai multe experienţe astăzi, cât și în 
viitor. Controlează-ţi luminile de pe smartphone sau 
tabletă și setează temporizatoare, notificări, alarme și 
multe altele.
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Specificaţii
Bec
• Soclu: Soclu prin înfiletare E27
• Formă: A60
• Durată de viaţă: 25000 ore
• Temperatură culoare: 2700 K (alb cald)
• Putere: 9,5 W
• Flux luminos: Lumină albă de înaltă calitate, 

Intensitate reglabilă numai prin dispozitiv inteligent, 
Unghi fascicul 180°, >80 CRI

• Flux luminos: 800 lm
• Posibilitate upgrade software: când este conectat la 

consola Hue
• Pornire: 100% lumină instantanee
• Înălţime: 110 mm
• Lăţime: 61 mm

Comutatorul
• Baterii incluse: 1 x CR2450
• Durată de viaţă minimă a bateriei: 3 an(i)
• Interval de frecvenţe: 2400 - 2483,5 MHz
• Durată de viaţă: 50000 clicuri
• Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu 

sunt legate la consola Hue
• Rază de acţiune minimă în interior: 12 m
• Software upgradabil: când este conectat la consola 

Hue
• Adâncime comutator: 11 mm
• Înălţime comutator: 92 mm
• Lăţime comutator: 35 mm
• Greutatea comutatorului: 37 g
• Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
• Înălţimea plăcii de perete: 115 mm
• Lăţimea plăcii de perete: 70 mm
• Greutate inclusiv placa de perete: 67 g
• Protocol de conectare Zigbee Light: IEEE 802.15.4

Ce este în cutie?
• Variator Hue: 1
• Becuri albe Hue: 1

Protecţia mediului
• Umiditate operaţională: 5% < H < 95% (fără 

condens)
• Temperatură operaţională: -10°C – 45°C

Garanţie
• 2 ani
•
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