
Controlo inteligente
simples
Este pequeno e modesto acessório permite-lhe transformar

qualquer luz, mesmo aquelas nas quais não consegue instalar uma

lâmpada Hue, numa luz inteligente que pode controlar através da

aplicação Hue ou da voz. Utilize Bluetooth para um controlo de

acendimento instantâneo ou estabeleça ligação à Hue Bridge para

desbloquear mais funcionalidades.

Possibilidades ilimitadas

• Design compacto discreto

Smart plug

Hue

Adicione qualquer luz ao seu

sistema Hue

Controlo instantâneo através de

Bluetooth

Controlo por aplicação ou voz*

Adicione uma Hue Bridge para

usufruir de mais opções
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Destaques
Design compacto discreto A ficha inteligente Philips Hue foi

concebida para se integrar em
qualquer ambiente. Pequena, branca e
com um design subtil, a ficha
Inteligente permite adicionar qualquer
luz ao seu sistema Hue sem quaisquer
complicações ou cabos adicionais.

Especificações
Design e acabamento

• Cor: branco

• Material: sintético

Ambiental

• Humidade de funcionamento:
5%<H<<95% (sem condensação)

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

Funcionalidade extra/acessório incl.

• Ligação de luz ZigBee: Sim

Garantia

• 2 anos: Sim

Consumo de energia

• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): n/a

Dimensões e peso do produto

• Altura: 8,4 cm

• Comprimento: 5,1 cm

• Largura: 5,1 cm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

O interruptor

• Banda de frequência: 2401 - 2483.5
MHz

• Classificação IP: IP20

• Vida útil: 10000 clicks

• Actualizável através de software:
Quando ligado a uma Bridge Hue ou
Aplicação Bluetooth

Compatível com

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

• Assistentes de voz: Amazon Alexa,
Google Assistente, Apple HomeKit
(através de Ponte Hue), Microsoft
Cortana (através de Ponte Hue)

• Aplicação Bluetooth Philips Hue: IOS
11 e posterior, Android 7.0 e posterior
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Design e acabamento

• Cor: branco

• Humidade de funcionamento:
5%<H<<95% (sem condensação)

• 2 anos: Sim

• EAN/UPC - produto: 8719514342309

• Garantia: 2 ano(s)

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

• Peso líquido: 0,100 kg

• Material: sintético

• Peso bruto: 0,158 kg

• Banda de frequência: 2401 - 2483.5
MHz

• Altura: 14,000 cm

• Altura: 8,4 cm

• Classificação IP: IP20

• Comprimento: 7,200 cm

• Vida útil: 10000 clicks

• Largura: 7,200 cm

• Comprimento: 5,1 cm

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

• Largura: 5,1 cm

• Assistentes de voz: Amazon Alexa,
Google Assistente, Apple HomeKit
(através de Ponte Hue), Microsoft
Cortana (através de Ponte Hue)

• Aplicação Bluetooth Philips Hue: IOS
11 e posterior, Android 7.0 e posterior

• Actualizável através de software:
Quando ligado a uma Bridge Hue ou
Aplicação Bluetooth

• Ligação de luz ZigBee: Sim
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