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Lysdæmperkontakt
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Styr lyset

hvor som helst i huset
Gør systemet bedre med Philips Hue-lysdæmperkontakten, og få glæde af trådløs dæmpning uden 
besvær. Kontakten virker som en normal vægkontakt og lysdæmper. Anbring den hvor som helst, 
du ønsker det, ved hjælp af skruerne og den selvklæbende tape på kontaktens bagplade.

Nem kontrol
• Dæmp dine Philips hue-lamper
• Placer den, hvor det betyder noget
• Brug den som fjernbetjening
• Ingen ledninger - batteridrevet
• Skift mellem scener
• Kræver en Philips Hue-bro



 Dæmp dine Philips hue-lamper
Med en Philips Hue-lysdæmperkontakt kan du nemt 
skrue op og ned for din foretrukne lysopsætning

Placér den hvor som helst
Philips Hue-trykkontakten virker som en almindelig 
vægkontakt og lysdæmper. Du kan anbringe 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 
efter eget ønske. Kontaktens styreenhed er 
magnetisk og kan fjernes fra bundpladen.

Ingen ledninger - batteridrevet
Philips Hue-lysdæmperkontakten er batteridrevet, så 
der er ikke behov for installation

Skift mellem scener
Når du bruger lysdæmperkontakten med 
produkterne Philips Hue hvid atmosfære eller Philips 
Hue hvid farvestemning, kan du bruge den 
indbyggede knap til at skifte mellem 4 lysopskrifter 
eller bruge Philips Hue-appen til at konfigurere dine 
foretrukne 4 scener. Det er helt op til dig

Kræver en Philips Hue-bro
Dette produkt kræver en forbindelse til Philips Hue-
broen
8718696506943

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2017-07-01

Version: 3.1.1

12 NC: 9290 011 73701
EAN: 87 18696 50694 3

© 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
Kontakten
• Batterier inkluderet: 1 x CR2450
• Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
• Levetid: 50000 klik
• Maks. lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er 

sluttet til en hue-bro
• Minimumbatterilevetid: 3 år
• Minimumrækkevidde indendørs: 500 tommer
• Software kan opgraderes: med forbindelse til hue-

broen
• Kontaktdybde: 11 mm
• Kontakthøjde: 92 mm
• Kontaktbredde: 35 mm
• Kontaktens vægt: 37 g
• Vægpladedybde: 14 mm

• Vægpladehøjde: 115 dB 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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