Smart-stekker
Hue
Voeg elke lamp toe aan je Huesysteem
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue bridge toe voor nog
meer mogelijkheden

8718699689285

Gemakkelijke slimme
bediening
Maak je bestaande 'gewone' verlichting slim met de Philips Hue
slimme stekker. Steek de Philips Hue slimme stekker in het
stopcontact en sluit vervolgens je bestaande verlichting er op aan.
Schakel je verlichting aan of uit met de Philips Hue Bluetooth app
of zelfs met je stem. Extra functies, zoals het instellen van timers,
zijn mogelijk als je verbinding maakt met de Philips Hue bridge. De
Philips Hue slimme stekker heeft een onopvallend en compact
formaat met aan de bovenkant een extra aan/uit-schakelaar. De
stekker is voorzien van randaarde (type F), geschikt voor gebruik in
Nederland en vele andere Europese landen.
Onbegrensde mogelijkheden
• onopvallend, compact ontwerp

8718699689285

Kenmerken
onopvallend, compact ontwerp

De Philips Hue Smart-stekker is zo
ontworpen dat hij opgaat in elke
omgeving. Met de kleine, witte en
subtiele Smart-stekker kun je zonder
extra kabels en zonder gedoe lampen
toevoegen aan je Hue-systeem.

Specificaties
De schakelaar
• Frequentieband: 2401 - 2483.5 MHz
• IP-waarde: IP20
• Levensduur: 50000 clicks

Design en afwerking
• Kleur: white
• Materiaal: kunststof
Milieu• Vochtigheid wanneer in werking:
5%<H<95% (niet-condenserend)
• Temperatuur wanneer in werking: 0
°C - 35 °C
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• ZigBee Light Link: Ja
Garantie
• 2 jaar: Ja
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 8,4 cm
• Lengte: 5,1 cm
• Breedte: 5,1 cm
Service
• Garantie: 2 jaar
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Wat wordt ondersteund
• Philips Hue app: IOS 11 en hoger,
Android 7.0 en hoger
• Spraakassistenten: Amazon Alexa,
Google Assistent, Apple HomeKit (via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (via
Hue Bridge)
• Philips Hue Bluetooth app: IOS 11 en
hoger, Android 7.0 en hoger
Afmetingen en gewicht verpakking
• EAN/UPC - product: 8718699689285
• Nettogewicht: 0,100 kg
• Brutogewicht: 0,126 kg
• Hoogte: 16,500 cm
• Lengte: 5,500 cm
• Breedte: 8,800 cm
• Materiaalnummer (12NC):
929002240401
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