
Enkel og intelligent
belysning
Philips Hue wall switch modulet, som installeres bag dine

almindelige vægkontakter gør, at du kan bruge dine eksisterende

vægkontakter sammen med din Philips Hue intelligent belysning.

Dine lamper er altid tændte og tilgængelige – og du kan endda

bruge kontakten til at indstille flere scener for en lampe, et rum

eller en zone.

Personlig sceneindstilling

• Styr lyskilder, rum og zoner

• Skift mellem lysscener ved at slukke og tænde på kontakten

Fuld styring fra din smartenhed med Hue Bridge

• Kræver Hue Bridge

Altid tilsluttet strøm

• Sikrer, at din intelligente belysning altid er tilsluttet strøm

Wall switch module

Hue

Monteres bag din eksisterende

vægkontakt

Tilpasset valg af scene

Styr din Hue belysning med din

eksisterende vægkontakt

Kræver Hue Bridge

8719514318045



Vigtigste nyheder
Styr lyskilder, rum og zoner

Brug din eksisterende kontakt til at
betjene din intelligente belysning i et
rum eller en zone. Du skal blot forbinde
Wall switch modulet med de lyskilder,
du gerne vil have den til at styre i Hue
appen.

Skift mellem lysscener ved at slukke
og tænde på kontakten

Brug din kontakt til at indstille op til tre
forskellige lysscener – tænd/sluk blot
for kontakten for at skifte mellem de
belysningsscener, du har valgt.

Kræver Hue Bridge

Philips Hue wall switch modulet kræver
en Hue Bridge (sælges separat). Hue
Bridge giver dig mulighed for at tilføje
op til 50 lyskilder og 12 stykker tilbehør
i hele dit hjem, oprette timere og
rutiner samt styre din belysning, uanset
hvor du er – i eller uden for dit hjem –
med Hue appen.

Sikrer, at din intelligente belysning
altid er tilsluttet strøm

Lad aldrig dine intelligent belysning
blive "utilgængelig", når nogen bruger
dine almindelige vægkontakter til at
slukke lyset. Med wall switch modulet
er dine lyskilder altid tilsluttet strøm.

Specifikationer
Design og finish

• Farve: Hvid

• Materiale: plast

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 0 %
<H<80 % (danner ikke kondens)

• Driftsmæssig temperatur: 0 °C - 35 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

• Batterier inkluderet: Ja

• ZigBee Light Link: Nej

• Midtpunkt: Ja

• Midtpunkt: Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Diverse

• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse
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Produktmål og -vægt

• Højde: 4,3 cm

• Længde: 1,0 cm

• Bredde: 3,8 cm

Service

• Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

• IP-kode: IP20

• Beskyttelsesklasse: Klasse III

Kontakten

• IP-klassificering: IP20

Emballagemål og -vægt

• EAN/UPC – produkt: 8719514318045

• Nettovægt: 0,025 kg

• Bruttovægt: 0,057 kg

• Højde: 17,000 cm

• Længde: 5,800 cm

• Bredde: 9,000 cm

• Materiale nummer (12NC):
929003017101
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