
Enkel smart belysning
Dimra eller lys upp rummet, växla ljusscener eller få den bästa

belysningen beroende på vilken tid på dagen det är. Hue Dimmer

Switch kan fästas på väggar eller magnetiska ytor, men kan även

användas som fjärrkontroll oavsett var i hemmet du befinner dig.

Oändliga möjligheter

• Få direkt kontroll över din smarta Philips Hue-belysning med Hue
Dimmer Switch. Med bara ett knapptryck kan du dimra hela hemmet
eller lysa upp ett rum, tända och släcka lampor eller ställa in
ljusscener.

• Den batteridrivna, trådlösa designen i Hue Dimmer Switch gör att du
kan montera den var som helst, använd bara den medföljande
tejpen. Ta bort brytaren från väggplattan och använd den som en
fjärrkontroll. Du kan även sätta fast den på en magnetisk yta.

• Växla mellan fyra förinställda ljusinställningar – Read, Relax,
Energize och Concentrate – genom att trycka på Hue-knappen.
Parkoppla den med en Hue Bridge för att anpassa brytaren och lägga
till dina bästa ljusscener eller ställa in det perfekta ljuset baserat på
vilken tid på dygnet det är.

• Parkoppla Hue Dimmer Switch med en Hue Bridge för att styra alla
lampor, rum och zoner i ditt hem – oavsett var brytaren finns – och
anpassa brytaren så som du vill ha den.
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Funktioner
Styr lamporna direkt

Enkel, trådlös installation

Ställ in scenerna med ett knapptryck

Möjliggör anpassad styrning

Specifikationer
Design och finish

• Färg: vit

• Material: plast

Miljö

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

• Driftstemperatur: 0°C–40°C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

• Hue Switch medföljer: Ja

• Bärbar: Ja

• ZigBee Light Link: Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Förpackningsinformation

• EAN: 8719514274617

Produktens mått och vikt

• Höjd: 12,5 cm

• Längd: 1,5 cm

• Nettovikt: 0,076 kg

• Bredd: 8,0 cm

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

• Livslängd: 50.000 clicks

• Antal inställningsbara knappar: 2

• Batterityp: CR – knappcellsbatteri

Strömbrytaren

• Batterier medföljer: 1 x CR2032

• Inställningsbara knappar: 2

• Frekvensband: 2400 - 2483.5 MHz

• IP-klass: IP20

• Livslängd: 50.000 clicks

• Max antal lampor per strömbrytare:
10 st. ej kopplade till Hue Bridge

• Minsta batteritid: 2 en

• Monteringsalternativ: fristående, vägg

• Uppgraderingsbar programvara: när
den är ansluten till Hue bridge

• Zigbee Light-länk: IEEE 802.15.4
Protocol

Förpackningens innehåll

• Hue Dimmer switch: 1
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Kompatibilitet

• Philips Hue-app: Android 7.0 och
senare, IOS 11 och senare

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8719514274617

• Nettovikt: 0,072 kg

• Bruttovikt: 0,170 kg

• Höjd: 17,000 cm

• Längd: 5,800 cm

• Bredd: 9,000 cm

• Materialnummer (12NC):
929002398602
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