
PHILIPS
Hue
Smart kontakt

Anslut vilken lampa som
helst till ditt Hue-
system
Snabbstyrning med
Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg Hue Bridge för att
få tillgång till mer

8718699689285

Enkel smart styrning
Med detta anspråkslösa lilla tillbehör kan du förvandla alla lampor, även

en som du inte kan använda med en Hue-lampa, till smarta lampor så att

de kan styras via Hue-appen eller din röst. Använd Bluetooth för direkt

ljusstyrning eller anslut Hue Bridge för att låsa upp fler funktioner.

Oändliga möjligheter

• Diskret intryck, kompakt design



Funktioner
Diskret intryck, kompakt design Philips Hue Smart-kontakt har

utformats för att smälta in i alla miljöer.
Med denna lilla, vita och subtilt
designade Smart-kontakt kan du
ansluta vilken lampa som helst till ditt
Hue-system och slippa sladdar och
trassel.

Specifikationer
Design och finish

• Färg: vit

• Material: syntet

Miljö

• Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-
kondenserande)

• Driftstemperatur: 0-35 °C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

• ZigBee Light Link: Ja

Garanti

• 2 år: Ja

Produktens mått och vikt

• Höjd: 8,4 cm

• Längd: 5,1 cm

• Bredd: 5,1 cm

Strömbrytaren

• IP-klass: IP20

Förpackningens mått och vikt

• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718699689285

• EAN/UPC - Hölje: 8718699689292

• SAP-nettovikt EAN (per del): 0,126 kg

• Nettovikt (per del): 0,100 kg

• SAP-höjd (per del): 16,500 cm

• SAP-längd (per del): 5,500 cm

• SAP-bredd (per del): 8,800 cm

8718699689285
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