
 

 

Philips Hue
Tryckströmbrytare

8718696743133
Dina favoriteffekter

för att skapa rätt stämning
Återskapa dina fyra favoriteffekter var som helst i hemmet med en enda knapptryckning. 
Använd Philips Hue Tap som fjärrkontroll och släck all belysning samtidigt. Den är helt 
trådlös och fungerar utan batterier.

Enkel kontroll
• Återskapa dina Philips Hue-favoriteffekter
• Placera den där den gör nytta
• Använda den som en fjärrkontroll
• Drivs av din beröring – inga batterier
• Kräver en Philips Hue-brygga



 Återskapa dina favoriteffekter

Du kan förinställa fyra favoriter bland Philips Hue-
ljussättningar i Philips Hue Tap-strömbrytaren. Välj 
en effekt som du har skapat själv, en av de effekter 
som Philips har skapat åt dig eller programmera en 
knapp till att släcka alla lampor. Det är du som 
bestämmer

Placera den var du vill

Philips Hue-brytaren kan användas som en vanlig 
väggströmbrytare. Du kan placera den var du vill 
med skruvar eller med tejpen på strömbrytarens 
bakplatta.

Använda den som en fjärrkontroll

Du kan också använda Philips Hue Tap-brytaren som 
en praktisk fjärrkontroll

Drivs av beröring – inget batteri

Philips Hue Tap använder sig av rörelseenergi och 
drivs av din beröring. Så det behövs inga batterier

Kräver en Philips Hue-brygga

Den här produkten kräver anslutning till Philips Hue-
bryggan
8718696743133

Specifikationer
Strömbrytaren
• Inställningsbara knappar: 4
• Frekvensband: 2400 – 2483,5 MHz
• Livslängd: 50 000 klick
• Max antal Tap-strömbrytare per brygga: 25 om 

inga andra strömbrytare är anslutna
• Sortiment: 15-30 m
• Monteringsalternativ: fristående, vägg
• Specialfunktioner: Fungerar utan batterier
• Strömbrytarens diameter: 75 mm
• Växla höjd: 25 mm
• Vikt på strömbrytare: 90 g
• Zigbee Light-länk: protokoll IEEE 802.15.4

Förpackningens innehåll:
• Hue Tap-strömbrytare: 1

Miljö
• Driftsfuktighet: 0 % < H < 80 % (icke-

kondenserande)
• Driftstemperatur: 0-40 °C

Garanti
• 2 år
•
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