
 

 

Philips Hue
Trykkontakt

8718696743133
Dine yndlingsscener

til at skabe den rette stemning
Genopfrisk dine yndlingsscener hvor som helst i hjemmet med et tryk på en knap. Brug 
Philips Hue Tap som fjernbetjening, og sluk for alt lys på samme tid. Helt trådløst og uden 
brug af batterier af hensyn til din komfort.

Nem kontrol
• Hent dine foretrukne Philips hue-lyssætninger
• Placer den, hvor det betyder noget
• Brug den som fjernbetjening
• Aktiveres ved din berøring - intet batteri
• Kræver en Philips Hue-bro



 Genfind dine yndlingsscener

Du kan forudindstille 4 foretrukne Philips Hue-
lysindstillinger i Philips Hue-trykkontakten. Vælg en 
scene, du selv har skabt, én af de scener, som Philips 
har skabt for dig, eller programmér en knap, der 
slukker alle lyskilder. Det er alt sammen op til dig

Placér den hvor som helst

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

Brug den som fjernbetjening

Du kan også bruge Philips Hue-trykkontakten som 
fjernbetjening for din egen komfort

Aktiveres ved berøring - intet batteri

Philips Hue-trykkontakten benytter kinetisk energi 
og aktiveres af din berøring. Batterier er således ikke 
nødvendige

Kræver en Philips Hue-bro

Dette produkt kræver en forbindelse til Philips Hue-
broen
8718696743133

Specifikationer
Kontakten
• Konfigurerbare knapper: 4
• Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
• Levetid: 50000 klik
• Maks. trykkontakter pr. bro: 25, hvis ingen andre 

kontakter er forbundet
• Sortiment: 15-30 m
• Monteringsmuligheder: Fritstående, Væg
• Specielle funktioner: Virker uden batterier
• Kontaktdiameter: 75 mm
• Kontakthøjde: 25 mm
• Kontaktens vægt: 90 g
• ZigBee Light Link: protokol IEEE 802.15.4

Hvad følger med?
• hue-trykkontakt: 1

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

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

Garanti
• 2 år
•
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