PHILIPS
Hue
Hue Bridge
Prosta konfiguracja
Inteligentne sterowanie
Dodaj do 50 punktów
światła
Sterowanie za pomocą
głosu

8718696511800

Bezprzewodowy osobisty
system oświetleniowy
Mostek Hue Bridge, stanowiący serce inteligentnego systemu oświetlenia
Philips Hue, umożliwia podłączenie do 50 żarówek oraz akcesoriów
sterujących. Dzięki niemu możesz w pełni dopasować oświetlenie do
swoich potrzeb i korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego
oświetlenia (takich jak zdalne sterowanie światłem, synchronizację
oświetlenia z filmem, grą i muzyką, automatyczne zapalanie się światła i
więcej).

8718696511800
Nieograniczone możliwości
• Sterowanie inteligentnym oświetleniem spoza domu
• Możliwość podłączenia do 50 inteligentnych świateł
• Zawsze na czasie
• Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia
• Dodatkowe akcesoria sterujące
• Steruj oświetleniem za pomocą głosu

8718696511800

Zalety
Sterowanie spoza domu

Zawsze na czasie

Podłącz inteligentne oświetlenie do
mostka Hue i pobierz aplikację Hue,
aby zapewnić właściwe oświetlenie
domu z dowolnego miejsca. Ustaw
procedury oświetlenia w aplikacji, aby
o określonych porach włączały światła,
imitując Twoją obecność w domu i
zapewniając Ci w ten sposób spokój.

System Philips Hue jest oparty na
ZigBee – bezpiecznej, niezawodnej i
wydajnej energetycznie technologii
umożliwiającej sterowanie
inteligentnym oświetleniem.
Inteligentny system oświetlenia Hue
jest nieustannie wzbogacany o nowe
funkcje i ulepszenia.

Możliwość podłączenia do
50 inteligentnych świateł

Mostek Hue

Dołączaj inteligentne przełączniki i
czujniki

Rozbuduj system Philips Hue,
dołączając do niego różne akcesoria
sterujące takie jak regulator
przyciemniania światła, przełącznik
dotykowy czy czujnik ruchu. Do
jednego mostka można podłączyć do
12 akcesoriów, co pozwoli na całkowitą
automatyzować dom, zapewniając Ci
komfort i wygodę.
Sterowanie za pomocą głosu

Mostek Hue umożliwia podłączenie do
50 punktów świetlnych (żarówki i
lampy Philips Hue), co pozwala
wyposażyć cały dom, wewnątrz i na
zewnątrz, a następnie sterować całym
oświetleniem za pomocą aplikacji.

Mostek Philips Hue jest sercem
inteligentnego oświetlenia Hue steruje działaniem całego systemu,
komunikując się z inteligentnymi
żarówkami, lampami, akcesoriami oraz
aplikacją Hue, a tym samym zapewnia
ich płynną współpracę. Umożliwia
również działanie wszystkich funkcji
inteligentnego oświetlenia, takich jak
synchronizacja światła z domowymi
multimediami (film, gra, muzyka),
harmonogramy i automatyzacja
włączania się i wyłączania się światła
czy współdziałanie z innymi systemami
smart home.

Po podłączeniu świateł do mostka Hue
możesz zsynchronizować je z
rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i
Asystentem Google, umożliwiającymi
sterowanie oświetleniem za pomocą
głosu. Proste polecenia głosowe
pozwalają na włączanie i wyłączanie
świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie
ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.
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Dane techniczne
Ochrona środowiska
• Wilgotność podczas eksploatacji:
0%<H<80% (bez skraplania)
• Temperatura podczas eksploatacji:
0–40°C
Gwarancja
• 2 lata: Tak
Dane techniczne
• Mostek: Pasmo częstotliwości
2400-2483,5 MHz
Mostek
• Średnica: 88 mm
• Pasmo częstotliwości: 2400-2483.5
MHz
• Wysokość: 26 mm
• Szerokość x długość: 90.9 x 90.6 mm
• Maks. liczba akcesoriów: 10
• Maks. liczba żarówek: 50
• Opcje montażowe: Blat, Ściana
• Zasilacz: 100–240 V AC / 50–60 Hz,
Napięcie wyjściowe: 5 V DC, 600 mA,
Pobór mocy w trybie gotowości:
0,1 W (maks.)
• Zużycie energii: 250mA max
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Zawartość opakowania
• Bridge: 1
• Kabel sieciowy Ethernet: 1
• Zasilacz: 1
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718696511800
• Waga netto: 0,280 kg
• Waga brutto: 0,392 kg
• Wysokość: 16,500 cm
• Długość: 7,500 cm
• Szerokość: 17,600 cm
• SAP EAN/UPC – Sztuka:
8718696511800
• Numer seryjny (12NC): 929001180601
• EAN/UPC – Opakowanie:
8718696511817
• Waga brutto EAN SAP (sztuka): 0,392
kg
• Waga netto: 0,280 kg
• Wysokość SAP (sztuka): 16,500 cm
• Długość SAP (sztuka): 7,500 cm
• Szerokość SAP (sztuka): 17,600 cm
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