
Persoonlijke draadloze

verlichting
De Hue bridge is het brein van het Philips Hue slimme

verlichtingssysteem. Je kunt er tot wel vijftig lampen en

accessoires mee verbinden. Steek de stekker in het stopcontact en

gebruik de Hue app om routines, timers, aangepaste lichtscènes en

nog veel meer in te stellen. De Consumentenbond geeft de Philips

Hue bridge het predicaat Beste uit de Test, voor het kwalitatief

beste product.

Onbegrensde mogelijkheden

• Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent

• Voor tot wel vijftig slimme lampen

• Altijd up-to-date

• Slimme domoticahub: Hue Bridge

• Voeg slimme schakelaars, sensors en meer toe

• Spraakgestuurde lichtbediening

Hue Bridge

Hue

Eenvoudige instelling

Slimme bediening

Voeg tot 50 lampen toe

Bedien je lampen met je stem
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Kenmerken

Weg-van-thuis bediening

Verbind je slimme lampen met de Hue

Bridge, download de Hue app en zorg

dat je huis goed is verlicht, waar je ook

bent. Stel lichtroutines in via de app,

zodat je lampen op een bepaald

tijdstip aangaan. Zo lijkt het net of je

thuis bent en kun je dus met een gerust

hart de deur uit.

Voor tot wel vijftig slimme lampen

Je kunt tot wel vijftig lampen met de

Hue Bridge verbinden - overal in huis,

binnen en buiten - die je allemaal via

de app kunt bedienen.

Altijd up-to-date

Voor de bediening van je slimme

verlichting maakt Philips Hue gebruik

van ZigBee, een veilige, betrouwbare

en energiezuinige technologie. Elke

keer dat er nieuwe functies of

verbeteringen in het systeem worden

aangebracht, worden je slimme Hue

lampen automatisch geüpdatet.

De Hue Bridge

De Hue Bridge is een essentieel

onderdeel van elk persoonlijk Philips

Hue slim verlichtingssysteem. Het is het

hart van het systeem en communiceert

met zowel je slimme lampen als de

Hue app, zodat alles goed samenwerkt.

En dankzij de Hue Bridge kun je ook

gebruikmaken van slimme

domoticafuncties zoals het instellen

van routines en timers.

Voeg slimme schakelaars en sensors

toe

Breid je slimme Hue

verlichtingssysteem uit met diverse

accessoires, zoals slimme dimmers en

bewegingssensors. Je kunt tot wel

twaalf accessoires met één Hue bridge

verbinden om je huis volledig te

automatiseren.

Bedien je lampen met je stem

Wanneer je lampen zijn verbonden met

de Hue Bridge, kun je ze koppelen met

Alexa, Apple HomeKit of Google

Assistent en ze met je stem bedienen.

Met eenvoudige spraakcommando's

kun je lampen in- of uitschakelen, het

dimniveau aanpassen en zelfs een

lichtscène instellen.

Specificaties

Milieu-

• Vochtigheid wanneer in werking:

0%<H<80% (niet-condenserend)

• Temperatuur wanneer in werking: 0

°C - 40 °C

Extra onderdeel/accessoire

meegeleverd

• Inclusief voedingsadapter: Ja

Garantie

• 2 jaar: Ja
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Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• De Bridge: Frequentieband

2400-2483,5 MHz

• Gewicht: 280

De Bridge

• Diameter: 88 mm

• Frequentieband: 2400-2483.5 MHz

• Hoogte: 26 mm

• Lengte x breedte: 90.9 x 90.6 mm

• Max. aantal accessoires: 10

• Max. aantal lampen: 50

• Montagemogelijkheden: Desktop,

Wand

• Voedingsadapter: 100 – 240 V AC /

50 – 60 Hz, Uitgangsspanning: 5

VDC, 600 mA, Stand-byvermogen:

max. 0,1 W

• Energieverbruik: 250mA max

Inhoud van de doos

• Bridge: 1

• Ethernetkabel: 1

• Voedingsadapter: 1

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)

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696511800

• Nettogewicht: 0,280 kg

• Brutogewicht: 0,392 kg

• Hoogte: 16,500 cm

• Lengte: 7,500 cm

• Breedte: 17,600 cm

• Materiaalnummer (12NC):

929001180601
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