
Προσωπικός ασύρματος
φωτισμός
Ο εγκέφαλος του έξυπνου συστήματος φωτισμού Philips Hue, το Hue

Bridge σάς επιτρέπει να συνδέσετε και να ελέγχετε έως και 50 φώτα και
αξεσουάρ. Απλά συνδέστε το και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Philips

Hue για να ρυθμίσετε προγράμματα φωτισμού, χρονοδιακόπτες,
προσαρμοσμένα σκηνικά φωτισμού και πολλά ακόμα.

Απεριόριστες δυνατότητες
• Έξυπνος έλεγχος των φώτων όταν είστε εκτός σπιτιού
• Σύνδεση έως 50 έξυπνων φώτων
• Ενημερωμένο ανά πάσα στιγμή
• Έξυπνος κόμβος οικιακού αυτοματισμού: Hue Bridge

• Προσθέστε έξυπνους διακόπτες, αισθητήρες και πολλά ακόμα
• Ελέγξτε τα φώτα με τη φωνή σας

Hue Bridge

Hue

Απλή εγκατάσταση

Έξυπνος έλεγχος

Προσθέστε έως 50 φώτα

Φωνητικός έλεγχος
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Χαρακτηριστικά
Έλεγχος των φώτων όταν είστε εκτός
σπιτιού

Συνδέστε τα έξυπνα φώτα σας στη γέφυρα
Hue Bridge και κατεβάστε την εφαρμογή
Hue για να εξασφαλίσετε ότι το σπίτι σας
είναι καλά φωτισμένο, όπου κι αν
βρίσκεστε. Ρυθμίστε προγράμματα
φωτισμού στην εφαρμογή για να
ενεργοποιούνται τα φώτα σε συγκεκριμένη
ώρα, μιμούμενα την παρουσία σας, και να
νιώθετε σιγουριά.

Σύνδεση έως 50 έξυπνων φώτων

Η γέφυρα Hue Bridge σάς επιτρέπει να
συνδέσετε έως και 50 φώτα, με τα οποία
μπορείτε να φωτίσετε ολόκληρο το σπίτι -
μέσα και έξω - και να τα ελέγχετε όλα
μέσω της εφαρμογής.

Ενημερωμένο ανά πάσα στιγμή

Το Philips Hue χρησιμοποιεί το ZigBee,
μιας χαμηλής ισχύος ασφαλή και
αξιόπιστη τεχνολογία, για να ελέγχετε τα
έξυπνα φώτα σας. Όλα τα νέα
χαρακτηριστικά και οι βελτιώσεις που
πραγματοποιούνται στο σύστημα,
ενημερώνουν αυτόματα τα έξυπνα φώτα
Hue.

Η γέφυρα Hue Bridge

Η γέφυρα Hue Bridge αποτελεί βασικό
εξάρτημα ενός έξυπνου συστήματος
φωτισμού Philips Hue. Είναι ο εγκέφαλος
πίσω από τη λειτουργία, που επικοινωνεί
με τους έξυπνους λαμπτήρες φωτισμού και
την εφαρμογή Hue app, ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα πάντα συνεργάζονται
απρόσκοπτα. Επίσης, παρέχει
δυνατότητες έξυπνου οικιακού
αυτοματισμού, όπως προγραμματισμό
δραστηριοτήτων και χρονοδιακοπτών.

Προσθέστε έξυπνους διακόπτες και
αισθητήρες

Βελτιώστε το έξυπνο σύστημα φωτισμού
Hue με διάφορα αξεσουάρ,
συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων
ροοστατών και αισθητήρων κίνησης.
Συνδέστε έως και 12 αξεσουάρ στη γέφυρα
Hue Bridge και αυτοματοποιήστε πλήρως
το σπίτι σας.

Φωνητικός έλεγχος

Συνδέοντας τα φώτα σας με τη γέφυρα
Hue Bridge, μπορείτε να τα συγχρονίσετε
με τις συσκευές Alexa, Apple HomeKit
και Google Assistant και να τα ελέγξετε με
τη φωνή σας. Με απλές φωνητικές εντολές
μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε τα
φώτα, να μειώσετε ή να αυξήσετε την
έντασή τους, ακόμη και να επιλέξετε ένα
σκηνικό φωτισμού.

Προδιαγραφές
Περιβάλλον
• Υγρασία λειτουργίας: 0%<H<80%

(χωρίς υγροποίηση)

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 40°C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ
• Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό: Ναι

Εγγύηση
• 2 έτη: Ναι
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Σέρβις
• Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές
• Γέφυρα: Ζώνη συχνοτήτων 2400–

2483,5 MHz

• Βάρος: 280

Γέφυρα
• Διάμετρος: 88 mm

• Ζώνη συχνοτήτων: 2400-2483.5 MHz

• Ύψος: 26 mm

• Μήκος X Πλάτος: 90.9 x 90.6 mm

• Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων: 10

• Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων: 50

• Επιλογές ανάρτησης: Επιτραπέζιο,
Επιτοίχιο

• Τροφοδοτικό: 100-240 V AC / 50-60
Hz, Τάση εξόδου: 5 V DC 600 mA,
Ισχύς σε κατάσταση αναμονής: έως 0,1
W

• Κατανάλωση ρεύματος: 250mA max

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Bridge: 1

• Καλώδιο δικτύου Ethernet: 1

• Τροφοδοτικό: 1

Υποστήριξη
• Εφαρμογή Philips Hue: IOS 11 και
μεταγενέστερο, Android 7.0 και
μεταγενέστερο

• Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(μέσω γέφυρας Hue Bridge), Microsoft
Cortana (μέσω γέφυρας Hue Bridge)

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας
• EAN/UPC - προϊόν: 8718696511800

• Καθαρό βάρος: 0,280 kg

• Μικτό βάρος: 0,392 kg

• Ύψος: 16,500 cm

• Μήκος: 7,500 cm

• Πλάτος: 17,600 cm

• Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC):
929001180601
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