
 

 

Philips Hue
Tap kapcsoló

8718696743133
Kedvenc beállításai

hangulatbeállítási lehetőségek
Előhívhatja négy kedvenc beállítását egyetlen gomb megérintésével, otthonából 
bárhonnan. A Philips Hue használható távirányítóként az összes világítás egy időben való 
kikapcsolására is. Vezeték nélküli eszköz, elem nélküli működéssel, az Ön kényelméért.

Egyszerű vezérlés
• Előhívhatja kedvenc Philips hue beállításait
• Ott a helye, ahol szükség van rá
• Távvezérlőként használható
• Az érintés energiájával működik – nincs szükség elemekre
• Philips Hue bridge szükséges



 Előhívhatja kedvenc beállításait

Kiválaszthatja 4 kedvenc Philips hue fénybeállítását a 
Philips hue tap kapcsoló segítségével. Válasszon egy 
Ön által készített beállítást, egy olyat, amit a Philips 
készített az Ön számára, vagy programozzon be egy 
gombot az összes fény lekapcsolásához. Ahogyan 
leginkább szeretné

Bárhova helyezhető

A Philips hue tap kapcsoló hagyományos fali 
kapcsolóként is használható. Tetszés szerint bárhova 
helyezheti csavarok, vagy a kapcsoló hátlapján 
található öntapadó korong segítségével

Távvezérlőként használható

A Philips hue tap kapcsolót kényelmesen, 
távirányítóként is használhatja

Az érintés energiájával működik – nincs 
szükség elemre

A Philips hue tap kinetikus energia felhasználásával, 
az érintés energiájával működik. Azaz elem nem 
szükséges

Philips Hue bridge szükséges

Az eszközt Philips Hue bridge-hez kell csatlakoztatni
8718696743133

Műszaki adatok
A kapcsoló
• Konfigurálható gombok: 4
• Frekvenciasáv: 2400 – 2483,5 MHz
• Élettartam: 50000 kattintás
• Tap kapcsolók maximális száma bridge-enként: 25, 

ha nem csatlakozik másik kapcsoló
• Hatótávolság: 15–30 m
• Felszerelési opciók: szabadon álló, fal
• Különleges tulajdonságok: Elem nélkül működik
• Kapcsoló átmérője: 75 mm
• A kapcsoló magassága: 25 mm
• A kapcsoló tömege: 90 g
• ZigBee Light Link: protokoll: IEEE 802.15.4

A doboz tartalma
• hue tap switch: 1

Környezetvédelem
• Üzemi páratartalom: 0%< H <80% (nem 

lecsapódó)
• Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 40 °C

Garancia
• 2 év
•
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