
 

 

Philips Hue
Lysdæmper

8718696743157
Styr din belysning

overalt i dit hjem
Berig dit system med en Philips Hue-lysdæmperkontakt, og få jævn trådløs dæmpning. 
Kontakten virker som en normal vægkontakt og lysdæmper. Du kan placere den hvor som 
helst, du ønsker det, med skruer eller tape på bagsiden af kontakten.

Enkel betjening
• Dæmp dine Philips Hue-lyskilder
• Placer den, hvor den er vigtigst
• Brug den som fjernbetjening
• Ingen ledninger - batteridrevet
• Skift mellem scener
• Kræver en Philips Hue-bro



 Dæmp dine Philips Hue-lyskilder

Med Philips Hue-lysdæmperkontakten kan du nemt 
skrue op og ned for din favoritbelysning

Placér den hvor som helst

Philips Hue-lysdæmperkontakten fungerer som en 
almindelig vægkontakt og lysdæmper. Du kan placere 
den hvor som helst, du ønsker det, med skruer eller 
tape på bagsiden af kontakten.

Brug den som fjernbetjening

Tag fjernbetjeningen og brug den hvor som helst, du 
ønsker det. Kontaktens betjeningsenhed er 
magnetisk og kan tages af bundpladen.

Ingen ledninger - batteridrevet

Philips Hue-lysdæmperkontakten er batteridrevet, så 
der kræves ingen installation

Skift mellem scener

Når du bruger din lysdæmperkontakt sammen med 
hvid eller hvid og farvet Philips Hue-
stemningsbelysning, kan du bruge tændeknappen til 
at skifte mellem fire lysindstillinger eller bruge Philips 
Hue-appen til at konfigurere dine fire favoritscener. 
Det er helt op til dig

Kræver en Philips Hue-bro

Produktet kræver tilslutning til en Philips Hue-bro
8718696743157

Specifikationer
Kontakten
• Batterier inkluderet: 1 x CR2450
• Frekvensbånd: 2.400-2.483,5 MHz
• Levetid: 50.000 klik
• Maks. lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er 

sluttet til en Hue-bro
• Minimum batterilevetid: 3 år
• Minimumrækkevidde indendørs: 500 tommer
• Software kan opgraderes: med forbindelse til Hue-

broen
• Kontaktens dybde: 11 mm
• Kontaktens højde: 92 mm
• Kontaktens bredde: 35 mm
• Kontaktens vægt: 37 g
• Vægpladedybde: 14 mm
• Vægpladehøjde: 115 mm
• Vægpladebredde: 70 mm
• Vægt, inkl. vægplade: 67 g
• ZigBee Light Link: protokol IEEE 802.15.4

Hvad følger med?
• Hue-lysdæmperkontakt: 1

Miljø
• Driftsmæssig luftfugtighed: 5 % < H < 95 % (danner 

ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: -10°C – 45°C

Garanti
• 2 år
•
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