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U
Sta
begrensede muligheter
rt med Philips hue-broen og opprett ditt eget Philips hue-system – slik du vil ha det.

Kjernen til Philips hue-systemet
• Slipp fantasien løs og skap ditt eget Philips hue-system

Legg til opptil 50 Philips hue-lyskilder
• Gjør hjemmet ditt til et hue-hjem med en kombinasjon av Philips hue-lyskilder

Utvid med Philips hue-tilbehør
• Styr lyskildene som du vil

Et enkelt, pålitelig og fremtidskompatibelt system
• Koble til opptil 50 Philips hue-lyskilder
• Oppdag Apple HomeKit-funksjonene for Philips hue



 Skap ditt eget Philips hue-system

Du trenger bare Philips hue-broen for å konfigurere 
et personlig Philips hue-system. Den er faktisk 
hjernen i funksjonen som gjør deg i stand til å 
kontrollere alle Philips hue-produkter via Philips 
hue-appen. Når du har installert Philips hue-broen og 
lastet ned Philips hue-appen til smartenheten, kan 
slippe fantasien løs og skape ditt eget system!

Gjør hjemmet ditt til et hue-hjem

Velg Philips hue-lyskildene du vil bruke, og koble dem 
til en Philips hue-bro. Broen er kraftig nok til å 
håndtere opptil 50 lyskilder, slik at du kan fylle huset 
med hue-lyskilder!

Legg til opptil til hue-tilbehør

I Philips hue-systemet kan du også koble til opptil ti 
tilbehør for å utvide belysningsopplevelsen 
ytterligere.

Utvid økosystemet

Du kan koble til opptil 50 lyskilder og ti kontroller til 
Philips hue-broen. Du kan styre lysene med et 
tastetrykk via den intuitive Philips hue-appen. Philips 
hue er basert på ZigBee-teknologien, en 
strømbesparende, trygg og sikker måte å kontrollere 
lysene på. Nye funksjoner og forbedringer legges 
kontinuerlig til systemet. Oppdateringer av både 
programvaren og fastvaren gjøres trådløst og enkelt 
direkte til Philips hue-produktene.

Fungerer med Apple HomeKit

Philips hue-broen er kompatibel med Apple 
HomeKit-teknologien. Spør Siri om å slå på eller 
dempe lyset eller bruke en forhåndsinnstilling uten at 
du må trykke på noen knapper. Via tredjepartsapper 
kan du til og med koble lysene til andre Apple 
HomeKit-aktiverte enheter.
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Spesifikasjoner
Kontrollsenteret
• Diameter: 88 millimeter
• Høyde: 26 millimeter
• Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
• Maks. antall tilbehør: 10
• Maks. antall lyspærer: 50
• Monteringsalternativer: Skrivebord, Vegg
• Strømadapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz, 

Utgangsspenning: 5 V DC, 600 mA, Strømforbruk i 
standbymodus: maks. 0,1 W

• Effektforbruk: Maks. 250 mA

Hva som er i esken
• Bro: 1
• Ethernet-kabel: 1
• Strømadapter: 1

Miljøet
• Fuktighet ved drift: 0 % <H 80 % (ikke-

kondenserende)
• Driftstemperatur: 0–40 °C

Garanti
• 2 år

Hva støttes
• iOS: 8 eller nyere
• HomeKit-kompatibel: iOS 9 eller nyere
• iPad: Andre, tredje og fjerde generasjon
• iPad Air: 1, 2
• iPad mini: 1, 2, 3
• iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus
• iPod Touch: Femte generasjon

Også testet på
• Android: 2, 3 eller nyere
• Google Nexus: 5, 7
• HTC: One
• Motorola Nexus: 6
• Note: Note, Note 2, Note 3, Note 4
• OnePlus: One
• Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
• Sony: Xperia Z3
•
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