
Iluminação inteligente
fácil
Regule ou ilumine a divisão, ative ou desative efeitos de luz, ou

obtenha a melhor luz consoante a hora do dia. O Hue dimmer

switch pode ser fixado em paredes ou superfícies magnéticas, mas

também pode ser utilizado como um telecomando em qualquer

ponto da sua casa.

Possibilidades ilimitadas

• Controle as luzes instantaneamente

• Instalação fácil, sem fios

• Defina os cenários apenas com o toque de um botão

• Descubra o controlo personalizado

Hue Dimmer Switch
(modelo mais recente)

Hue

Instalação sem fios

Alimentação a pilhas

Acesso fácil a efeitos de luz

Utilize-o como telecomando
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Destaques
Controle as luzes instantaneamente

Obtenha controlo instantâneo das
luzes inteligentes Philips Hue com o
Hue dimmer switch. Com o toque de
um botão, toda a sua família poderá
instantaneamente regular ou iluminar a
divisão, acender e apagar as luzes ou
definir efeitos de luz.

Instalação fácil, sem fios

O design sem fios alimentado por
bateria do Hue dimmer switch permite-
lhe montá-lo em qualquer lugar com a
fita adesiva incluída. Retire o
interruptor do suporte na parede e
utilize-o como um telecomando ou
fixe-o a qualquer superfície magnética.

Defina os cenários apenas com o
toque de um botão

Alterne entre as quatro receitas de luz
predefinidas (Ler, Revitalizar-se,
Energizar e Concentrar-se) premindo o
botão Hue. Emparelhe com uma Hue
Bridge para personalizar o interruptor
adicionando os seus quatro cenários
de luz favoritos ou definindo a luz
perfeita com base na hora do dia.

Descubra o controlo personalizado

Emparelhe o Hue dimmer switch com
uma Hue Bridge para controlar
quaisquer luzes, Divisões ou Zonas na
sua casa, seja qual for a localização do
interruptor, e personalize o interruptor
da forma que quiser.

Especificações
Design e acabamento

• Cor: branco

• Material: plástico

Ambiental

• Humidade de funcionamento:
0%<H<<80% (sem condensação)

• Temperatura de funcionamento: 0 °C
- 40 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Interruptor Hue incluído: Sim

• Portátil: Sim

• Ligação de luz ZigBee: Sim

Garantia

• 2 anos: Sim

Informações da embalagem

• EAN: 8719514274617
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Dimensões e peso do produto

• Altura: 12,5 cm

• Comprimento: 1,5 cm

• Peso líquido: 0,076 kg

• Largura: 8,0 cm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Vida útil: 50.000 clicks

• Número de botões configuráveis: 2

• Tipo de bateria: CR - Pilha de botão

O interruptor

• Pilhas incluídas: 1 x CR2032

• Botões configuráveis: 2

• Banda de frequência: 2400 - 2483.5
MHz

• Classificação IP: IP20

• Vida útil: 50.000 clicks

• Máx. de luzes por interruptor: 10 se
não estiverem ligadas a uma ponte
Hue

• Vida útil mínima da bateria: 2 a

• Opções de montagem:
Posicionamento livre, parede

• Actualizável através de software:
quando ligado a uma Hue Bridge

• Zigbee Light link: IEEE 802.15.4
Protocol

Conteúdo da embalagem

• Interruptor de regulação da
intensidade da luz Hue: 1

Compatível com

• aplicação Philips Hue: IOS 13 e
superior, Android 8.0 e superior

Design e acabamento

• Cor: branco

• Humidade de funcionamento:
0%<H<<80% (sem condensação)

• 2 anos: Sim

• EAN/UPC - produto: 8719514274617

• Garantia: 2 ano(s)

• Pilhas incluídas: 1 x CR2032

• Temperatura de funcionamento: 0 °C
- 40 °C

• Peso líquido: 0,072 kg

• Botões configuráveis: 2

• Material: plástico

• Peso bruto: 0,170 kg

• EAN: 8719514274617

• Banda de frequência: 2400 - 2483.5
MHz

• Altura: 17,000 cm

• Altura: 12,5 cm

• Classificação IP: IP20

• Comprimento: 5,800 cm

• Vida útil: 50.000 clicks

• Largura: 9,000 cm

• Comprimento: 1,5 cm

• Máx. de luzes por interruptor: 10 se
não estiverem ligadas a uma ponte
Hue

• Interruptor de regulação da
intensidade da luz Hue: 1

• Peso líquido: 0,076 kg

• Vida útil mínima da bateria: 2 a

• aplicação Philips Hue: IOS 13 e
superior, Android 8.0 e superior

• Largura: 8,0 cm

• Opções de montagem:
Posicionamento livre, parede

• Vida útil: 50.000 clicks

• Actualizável através de software:
quando ligado a uma Hue Bridge

• Número de botões configuráveis: 2

• Zigbee Light link: IEEE 802.15.4
Protocol

• Interruptor Hue incluído: Sim

• Tipo de bateria: CR - Pilha de botão

• Portátil: Sim

• Ligação de luz ZigBee: Sim
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