
Makkelijke slimme

verlichting
Dit klein knopje kan meer dan je denkt voor je slimme Hue

verlichting! Met één klik schakel je jouw lampen aan of uit. En

wanneer je de knop ingedrukt houdt, wordt je verlichting gedimd.

En het wordt nog beter: op basis van het tijdstip van de dag, gaat

je verlichting aan op de meest geschikte kleur en helderheid.

Onbegrensde mogelijkheden

• Bedien lampen met één klik

• Het juiste licht op het juiste moment

• Aangepaste functionaliteit

• Flexibele, draadloze montage

Smart-knop

Hue

Bedien lampen met één klik

Schakel het licht in op basis van

het tijdstip

Aangepaste functionaliteit

Flexibele, draadloze montage
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Kenmerken

Bedien lampen met één klik

Met één klik bedien je je slimme

lampen – je hebt geen smartphone

nodig. Druk één keer om je lampen aan

en uit te zetten, of houd de knop

ingedrukt om ze te dimmen en

versterken. De Philips Hue Smart-knop

is al helemaal geconfigureerd zoals

handig is voor jou, dus je kunt hem

meteen overal waar je hem nodig hebt

gebruiken.

Het juiste licht op het juiste moment

De Philips Hue Smart-knop is zo slim

dat hij op het moment dat je erop drukt

precies weet wat het beste licht is.

Afhankelijk van het tijdstip gebruikt de

Smart-knop de beste instellingen voor

de kleur en helderheid van de lampen

– geïnspireerd door het daglicht

buiten. Heb je 's morgens een stoot

energie nodig, of wil je een

rustgevende sfeer na een lange dag?

Je Smart-knop weet precies wat voor

licht er ingesteld moet worden.

Aangepaste functionaliteit

In de Hue-app maak je heel

gemakkelijk een gepersonaliseerde

Philips Hue Smart-knop. Je kunt de

standaardinstellingen van de Smart-

knop aanpassen aan jouw behoeften,

of je nu een aangepaste of vooraf

ingestelde lichtscène wilt instellen, alle

lampen in een ruimte wilt bedienen of

andere aangepaste acties wilt

uitvoeren.

Flexibele, draadloze montage

Met de draadloze technologie

installeer je de Philips Hue Smart-knop

binnen een paar tellen waar je maar

wilt in je huis. Vervang een bestaande

lichtschakelaar door de meegeleverde

bevestigingsplaat of plaats hem met de

minibevestiging op een willekeurig

oppervlak. Als je het liever draagbaar

houdt, kan dat ook: de Smart-knop is

magnetisch, dus je kunt hem op alle

magnetische oppervlakken plaatsen,

bijvoorbeeld op de koelkast.
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Specificaties

Design en afwerking

• Kleur: white

• Materiaal: silicone, kunststof

Extra onderdeel/accessoire

meegeleverd

• Draagbaar: Ja

Garantie

• 2 jaar: Ja

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Aantal configureerbare knoppen: 1

• Batterijtype: CR - knoopcel

De schakelaar

• Inclusief batterijen: 1 x CR2032

• Instelbare knoppen: 1

• Frequentieband: 2400 - 2483.5 MHz

• IP-waarde: IP44

• Levensduur: 50000 clicks

• Max. aantal lampen per schakelaar:

10 indien niet gekoppeld met de Hue

bridge

• Minimale levensduur batterij: 2 jaar

• Montagemogelijkheden: los, muur

• Software geschikt voor upgrades: bij

verbinding met de Hue bridge

• Diepte schakelaar: 14,5 mm

• Diameter schakelaar: 32 mm

• Diepte van de wandplaat: 6 mm

• Hoogte van de wandplaat: 76 mm

• Breedte van de wandplaat: 76 mm

Wat wordt ondersteund

• Philips Hue app: IOS 11 en hoger,

Android 7.0 en hoger

• Spraakassistenten: Amazon Alexa,

Google Assistent, Apple HomeKit (via

Hue Bridge), Microsoft Cortana (via

Hue Bridge)

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718699693985

• Nettogewicht: 0,039 kg

• Brutogewicht: 0,077 kg

• Hoogte: 16,500 cm

• Lengte: 5,500 cm

• Breedte: 8,800 cm

• Materiaalnummer (12NC):

929002223001
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