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P
Ko
ste
Ph
ersonlig trådløs belysning
m godt i gang med Philips Hue, og styr lyset fra din smartphone eller tablet - eller med 
mmen. Philips Hue-broen er hjertet i systemet. Den åbner uendelige muligheder via 
ilips Hue-appen.

Nem kontrol
• Hjertet af dit Philips hue-system
• Tilføj op til 50 Philips hue-lyskilder
• Udvid med Philips hue-tilbehør
• Smart styring, hjemme og udefra
• Styr den med stemmen
• ZigBee-teknologi



 Hjertet i systemet

Philips Hue-broen er alt, hvad du skal bruge til 
at konfigurere dit personlige Philips Hue-
system. Den er faktisk hjernen bag det hele og 
giver dig mulighed for at betjene alle dine 
Philips Hue-produkter via Philips Hue-appen. 
Når du har installeret Philips Hue-broen og 
downloadet Philips Hue-appen til din 
smartenhed, kan du slippe fantasien løs og 
opbygge dit helt eget system!

Tilføj op til 50 Hue-lyskilder

Vælg Philips Hue-lyskilder efter eget valg, og 
forbind dem til Philips Hue-broen. Broen er 
kraftfuld nok til at kunne håndtere op til 50 
lyskilder, så Hue-ificér hele huset!

Udvid med Hue-tilbehør

I Philips Hue-systemet kan du også tilslutte op 
til 12 tilbehørsdele og således øge din 
tilsluttede belysningsoplevelse endnu mere

Smart styring, hjemme og udefra

Med Philips Hue iOS- og Android-apps kan du 
fjernstyre lyset, uanset hvor du befinder dig. 
Kontroller, om du har glemt at slukke for lyset, 
før du forlod hjemmet, og tænd det, hvis du 
arbejder sent.

Styr den med stemmen

Philips Hue fungerer sammen med Amazon 
Alexa, Apple HomeKit og Google Home og 
styres af Google Assistant, så du kan styre lyset 
med stemmen. Tænd og sluk for lyset. Dæmp 
lyset til den ønskede lysstyrke, og opnå den 
perfekte stemning. Du kan også hente 
forudindstillede lysscener, skifte farver og 
meget mere - alt sammen uden at løfte en 
finger.

ZigBee-teknologi

Philips Hue er baseret på ZigBee, en pålidelig 
teknologi med et lavt strømforbrug til at styre 
lyset. Nye funktioner og forbedringer tilføjes 
med jævne mellemrum til systemet. 
Opdateringer til både software og firmware 
foretages trådløst og uden problemer direkte 
til dit Philips Hue-produkt
8718696511800

Vigtigste nyheder
Bro



Udgivelsesdato  
2017-08-04

Version: 4.1.1

12 NC: 9290 011 80601
EAN: 87 18696 51180 0

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Broen
• Diameter: 88 mm
• Højde: 26 mm
• Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
• Maks. antal tilbehørsdele: 10
• Maks. antal pærer: 50
• Monteringsmuligheder: Stationær computer, Væg
• Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz, 

Udgangsspænding: 5 V DC, 600 mA, Strømforbrug 
ved standby: 0,1 W maks.

• Strømforbrug: 250 mA maks.

Hvad følger med?
• Bro: 1
• Ethernet-netværkskabel: 1
• Strømadapter: 1

Miljø
• Driftsmæssig luftfugtighed: 0 %<H <80 % (danner 

ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: 0 °C - 40 °C

Garanti
• 2 år

Hvad der understøttes
• iOS: 8 eller nyere
• HomeKit-kompatibel: iOS 9 eller nyere
• iPad: 2., 3. og 4. generation
• iPad Air: 1, 2
• iPad mini: 1, 2, 3
• iPhone: 4, 4S, 5, 5 S, 6, 6 Plus
• iPod touch: 5. generation

Også testet på
• Android: 2.3 eller nyere
• Google Nexus: 5, 7
• HTC: One
• Motorola Nexus: 6
• Bemærk: Note, Note 2, Note 3, Note 4
• OnePlus: One
• Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
• Sony: Xperia Z3
•
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