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Regel je lampen
overal in huis

Breid je systeem uit met de Philips Hue dimmer en profiteer van soepel draadloos 

dimmen. De dimmer werkt als een normale wandschakelaar en dimmer. Plaats hem waar 

je maar wilt met behulp van schroeven of plakband op de achterplaat van de schakelaar.

Gemakkelijke bediening

� Dim je Philips Hue-verlichting

� Zet hem neer waar het ertoe doet

� Gebruik hem als afstandsbediening

� Geen draden - batterijvoeding

� Schakel tussen scènes

� Vereist een Philips Hue Bridge
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Specificaties
 

Dim je Philips Hue-verlichting

Met de Philips Hue dimmer kun je je favoriete 
lichtinstellingen eenvoudig dimmen en opvoeren

Zet hem overal neer

De Philips Hue dimmer werkt als een normale 
wandschakelaar en dimmer. Je kunt hem overal 
plaatsen waar je maar wilt met behulp van schroeven 
of plakband op de achterplaat van de schakelaar

Gebruik hem als afstandsbediening

Pak de afstandsbediening en gebruik hem voor je 
gemak overal waar je wilt. De bedieningsunit van de 
schakelaar is magnetisch en kan losgekoppeld 
worden van de basisplaat.

Geen draden - batterijvoeding

De Philips Hue dimmer heeft batterijvoeding dus er 
is geen installatie nodig

Schakel tussen scènes

Als je je dimmer gebruikt met Philips Hue white 
ambiance- of Philips Hue white and color ambiance-
producten kun je de 'Aan'-knop gebruiken om te 
schakelen tussen vier lichtrecepten of de Philips Hue 
App gebruiken om je vier favoriete scènes te 
configureren. Jij hebt het voor het zeggen

Vereist een Philips Hue Bridge

Dit product vereist een verbinding met de Philips 
Hue Bridge

De schakelaar
� Inclusief batterijen: 1 x CR2450
� Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
� Levensduur: 50.000 klikken
� Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet 

gekoppeld met de Hue Bridge
� Minimale levensduur batterij: 3 jaar
� Minimale bereik binnenshuis: 500 inch
� Software geschikt voor upgrades: bij verbinding 

met de Hue Bridge
� Diepte schakelaar: 11 mm
� Hoogte schakelaar: 92 mm
� Breedte schakelaar: 35 mm
� Gewicht schakelaar: 37 g
� Diepte wandplaat: 14 mm
� Hoogte wandplaat: 115 mm
� Breedte wandplaat: 70 mm
� Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
� ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4

Inhoud van de doos
� Hue-dimmer: 1

Milieu
� Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-

condenserend)
� Operationele temperatuur: -10 °C - 45 °C

Garantie
� 2 jaar
�


