
Henkilökohtainen
langaton valaistus
Älykkään Philips Hue ‑valaistusjärjestelmän komentokeskuksena

toimiva Hue-silta mahdollistaa jopa 50 valaisimen ja lisävarusteen

liittämisen ja ohjaamisen. Muodostettuasi yhteyden siltaan voit

Hue-sovelluksen kautta määrittää muun muassa rutiineja, ajastimia

ja mukautettuja valaistusasetuksia.

Rajattomat mahdollisuudet

• Älyvalaistuksen etäohjaus

• Liitä jopa 50 älyvalaisinta

• Aina ajan tasalla

• Kodin automaattinen älykeskus: Hue-silta

• Lisää älykkäitä kytkimiä, tunnistimia ja paljon muuta

• Ohjaa valaistusta äänikomennoilla

Bridge

Hue

Yksinkertainen asennus

Älykäs ohjaus

Liitä jopa 50 valaisinta

Ääniohjaus
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Kohokohdat
Etäohjaus

Liittämällä älyvalaistuksesi Hue-siltaan
ja lataamalla Hue-sovelluksen voit
varmistaa, että kotisi on aina valaistu.
Voit hallita valaistusta sovelluksessa ja
esimerkiksi määrittää valot
kytkeytymään päälle tiettyyn aikaan
päivärutiiniesi mukaisesti, mikä tuo
sinulle mielenrauhaa.

Liitä jopa 50 älyvalaisinta

Hue-siltaan voi liittää jopa
50 valaisinta, joten sen avulla voit
valaista koko kotisi – niin ulkoa kuin
sisältä – ja ohjata kaikkia valoja
sovelluksesta.

Aina ajan tasalla

Philips Hue käyttää ZigBeetä, joka on
vähän virtaa kuluttava, turvallinen ja
luotettava tekniikka älyvalojen
hallintaan. Kun järjestelmään lisätään
uusia ominaisuuksia ja parannuksia, ne
päivitetään automaattisesti Hue-
älyvalaistukseesi.

Hue-silta

Hue-silta on henkilökohtaisen
Philips Hue ‑älyvalaistusjärjestelmän
keskeinen osa. Se toimii
komentokeskuksena, joka on
yhteydessä älykkäisiin lamppuihin ja
Hue-sovellukseen varmistaen kaiken
toimivan halutulla tavalla. Sillan avulla
voit myös käyttää kodin älykkäitä ja
automaattisia ominaisuuksia, jotka
mahdollistavat esimerkiksi rutiinien ja
ajastimien määrittämisen.

Lisää älykkäitä kytkimiä ja tunnistimia

Voit tehostaa älykästä Hue-
valaistusjärjestelmääsi useilla eri
lisävarusteilla, kuten älykkäillä
himmentimillä ja liiketunnistimilla. Voit
liittää yhteen Hue-siltaan jopa
12 lisävarustetta ja maksimoida näin
kotisi automaatiotason.

Ääniohjaus

Kun olet muodostanut yhteyden Hue-
siltaan, voit liittää valot Alexaan,
Apple HomeKitiin tai
Google Assistantiin ja ohjata niitä
helposti äänikomennoilla.
Yksinkertaisten äänikomentojen avulla
voit kytkeä valot päälle tai pois päältä,
himmentää tai kirkastaa valaistusta ja
jopa määrittää haluamasi
valaistusasetuksen.

Tekniset tiedot
Ympäristöystävällisyys

• Käytönaikainen ilmankosteus: 0 % <
H < 80 % (ei tiivistymistä)

• Käyttölämpötila: 0–40 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Mukana verkkolaite: Kyllä

Takuu

• 2 vuotta: Kyllä

Huolto

• Takuu: 2 vuotta
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Tekniset tiedot

• Silta: Taajuuskaista 2400–
2483,5 MHz

• Paino: 280

Silta

• Halkaisija: 88 mm

• Taajuuskaista: 2400-2483.5 MHz

• Korkeus: 26 mm

• Pituus x leveys: 90.9 x 90.6 mm

• Lisävarusteiden enimmäismäärä: 10

• Lamppujen enimmäismäärä: 50

• Kiinnitysvaihtoehdot: Työpöytä, Seinä

• Verkkolaite: 100-240 V AC / 50-60
Hz, Lähtöjännite: 5 V DC, 600 mA,
Virrankulutus valmiustilassa: enintään
0,1 W

• Tehonkulutus: 250mA max

Pakkauksen sisältö

• Silta: 1

• Ethernet-verkkokaapeli: 1

• Verkkolaite: 1

Tuki

• Philips Hue -sovellus: iOS 11 tai
uudempi, Android 7.0 tai uudempi

• Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google
Assistant, Apple HomeKit (Hue-sillan
kautta), Microsoft Cortana (Hue-sillan
kautta)

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8719514342620

• Nettopaino: 0,220 kg

• Bruttopaino: 0,313 kg

• Korkeus: 17,400 cm

• Pituus: 7,200 cm

• Leveys: 14,600 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929001180642
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