
Iluminação inteligente
fácil
Instalado atrás de interruptores de luz, o módulo de interruptor de

parede Philips Hue permite utilizar os interruptores existentes com

as suas luzes inteligentes Philips Hue. As suas luzes permanecem

sempre ligadas e ao seu alcance — pode mesmo utilizar o

interruptor para definir múltiplos cenários numa luz individual ou

numa divisão ou zona.

Definição de cenário pessoal

• Controlo de luzes, divisões ou zonas

• Percorra os cenários comutando o interruptor de luz

Controlo total através de dispositivo inteligente com a ponte Hue

• É necessária uma Hue Bridge

Sempre ligada à alimentação

• Assegure que as luzes inteligentes estão sempre ligadas à
alimentação

Pacote de 2 módulos de
interruptor de parede
Philips Hue

Hue

Instalação atrás do interruptor

de luz existente

Seleção de cenários

personalizada

Controle as luzes Hue com um

interruptor existente

É necessária uma Hue Bridge
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Destaques
Controlo de luzes, divisões ou zonas

Utilize o seu interruptor de luz
existente para controlar as luzes
existentes numa divisão ou zona. Basta
configurar o módulo do interruptor de
parede com as luzes que gostaria de
controlar na aplicação Hue.

Percorra os cenários comutando o
interruptor de luz

Utilize o interruptor para configurar três
efeitos de luz diferentes: basta acender
e apagar o interruptor para percorrer as
cenas à escolha.

É necessária uma Hue Bridge

O módulo de interruptor de parede
Philips Hue requer uma Hue Bridge
(vendida em separado). A Hue Bridge
também permite adicionar 50 luzes e
12 acessórios por toda a casa, criar
temporizadores e rotinas, bem como
controlar as luzes a partir de qualquer
lugar (dentro ou fora da casa) com a
aplicação Hue.

Assegure que as luzes inteligentes
estão sempre ligadas à alimentação

Não deixe que as suas luzes
inteligentes fiquem "inacessíveis"
quando alguém utiliza o interruptor de
luz padrão para desligar as luzes. Com
o módulo do interruptor de luz, as suas
luzes estão sempre ligadas à
alimentação.

Especificações
Design e acabamento

• Cor: White

• Material: plástico

Ambiental

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

• Temperatura de funcionamento: 0 °C
- 35 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Pilhas incluídas: Sim

• Ligação de luz ZigBee: Não

• Peça de centro: Sim

Garantia

• 2 anos: Sim

Diversos

• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto
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Dimensões e peso do produto

• Altura máxima: 4,3 cm

• Comprimento: 1,0 cm

• Largura: 3,8 cm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Código IP: IP20

• Classe de proteção: Classe III

O interruptor

• Classificação IP: IP20

Design e acabamento

• Cor: White

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

• 2 anos: Sim

• Concebida especialmente para: Sala
de estar e quarto

• EAN/UPC - produto: 8719514318021

• Garantia: 2 ano(s)

• Temperatura de funcionamento: 0 °C
- 35 °C

• Peso líquido: 0,050 kg

• Material: plástico

• Peso bruto: 0,077 kg

• Altura: 17,000 cm

• Classificação IP: IP20

• Comprimento: 5,800 cm

• Altura máxima: 4,3 cm

• Largura: 9,000 cm

• Pilhas incluídas: Sim

• Comprimento: 1,0 cm

• Largura: 3,8 cm

• Código IP: IP20

• Classe de proteção: Classe III

• Ligação de luz ZigBee: Não

• Peça de centro: Sim
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