Philips Hue
Bro

Ubegrænsede muligheder
Start med Philips hue-broen, og skab dit helt eget Philips hue-system, præcis som du
ønsker det.
Hjertet af dit Philips hue-system
• Slip fantasien løs, og opbyg dit Philips hue-system
Tilføj op til 50 Philips hue-lyskilder
• hue-ificér dit hjem med en kombination af Philips hue-lyskilder
Udvid med Philips hue-tilbehør
• Betjen dine lyskilder, som du vil
Nemt, pålideligt og fremtidssikret system
• Tilslut op til 50 Philips hue-lyskilder
• Oplev Apple HomeKit-funktionerne til Philips hue
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Bro

Vigtigste nyheder
Skab dit Philips hue-system

Specifikationer
Udvid dit økosystem

Broen
•
•
•
•
•
•
•

Diameter: 88 mm
Højde: 26 mm
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
Maks. antal tilbehørsdele: 10
Maks. antal pærer: 50
Monteringsmuligheder: Stationær computer, Væg
Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz,
Udgangsspænding: 5 V DC, 600 mA, Strømforbrug
ved standby: 0,1 W maks.
• Strømforbrug: 250 mA maks.

Hvad følger med?
En Philips Hue bridge er alt, hvad du skal bruge til at
konfigurere dit personlige Philips Hue-system. Den
er faktisk hjernen bag det hele og giver dig mulighed
for at betjene alle dine Philips Hue-produkter via
Philips Hue-app'en. Når du har installeret din Philips
Hue bridge og downloadet Philips Hue-app'en til din
smart-enhed, kan du slippe fantasien løs og opbygge
dit helt eget system!

hue-ificér dit hjem

Du kan tilslutte op til 50 lys og 10 betjeningsenheder
til din Philips Hue bridge. Herefter kan du styre lyset
med et fingerstrøg med den intuitive Philips Hue-app.
Philips Hue er baseret på ZigBee, en
strømbesparende, sikker og pålidelig teknologi til at
styre lyset. Nye funktioner og forbedringer føjes
konstant til systemet. Opdateringer til både software
og firmware foretages trådløst og problemfrit
direkte i dine Philips Hue-produkter.

Fungerer med Apple HomeKit

• Bro: 1
• Ethernet-netværkskabel: 1
• Strømadapter: 1

Miljø

• Driftsmæssig luftfugtighed: 0 %<H <80 % (danner
ikke kondens)
• Driftsmæssig temperatur: 0 °C - 40 °C

Garanti
• 2 år

Hvad der understøttes
•
•
•
•
•
•
•

iOS: 8 eller nyere
HomeKit-kompatibel: iOS 9 eller nyere
iPad: 2., 3. og 4. generation
iPad Air: 1, 2
iPad mini: 1, 2, 3
iPhone: 4, 4S, 5, 5 S, 6, 6 Plus
iPod touch: 5. generation

Også testet på

Vælg Philips Hue-pærer efter eget valg, og forbind
dem til din Philips Hue bridge. En Philips Hue bridge
er kraftfuld nok til at kunne håndtere op til 50 lys, så
hue-ificér hele huset!

Tilføj op til 10 hue-tilbehørsdele

En Philips Hue bridge er kompatibel med Apple
HomeKit-teknologi. Bed Siri om at tænde eller
dæmpe lyset, eller hent forudindstillinger uden at
røre en eneste knap. Via tredjeparts-apps kan du
endda forbinde pærerne til andre Apple HomeKitaktiverede enheder.

I Philips hue-systemet kan du også tilslutte op til 10
tilbehørsdele og således øge din tilsluttede
belysningsoplevelse endnu mere.
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Android: 2.3 eller nyere
Google Nexus: 5, 7
HTC: One
Motorola Nexus: 6
Bemærk: Note, Note 2, Note 3, Note 4
OnePlus: One
Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
Sony: Xperia Z3

