
PHILIPS
HUE
Hue Bridge

Лесна настройка
Интелигентно
управление
Добавете до 50 лампи
Контролирайте с гласа
си

8718696511800

Персонално безжично
осветление
„Мозъкът“ на интелигентната осветителна система Philips Hue, Hue

Bridge ви позволява да свържете и контролирате до 50 светлини и
аксесоари. Просто го включете и използвайте приложението Hue, за да
настроите модели, таймери, потребителски светлинни модели и др.

Неограничени възможности
• Интелигентно управление на осветлението когато сте извън дома
• Възможно е да свържете до 50 интелигентни лампи
• Актуални през цялото време
• Център за интелигентна домашна автоматизация: Hue Bridge

• Добавете интелигентни ключове, сензори и още
• Управлявайте осветлението с вашия глас



Акценти
Управление извън дома

Свържете интелигентните си лампи към
Hue Bridge и изтеглете приложението
Hue, за да сте сигурни, че домът ви е
добре осветен, независимо къде се
намирате. Настройте модели за леко
осветление в приложението, за да
включите лампите си в определено
време, имитирайки истинско
присъствие в дома си.

Възможно е да свържете до 50
интелигентни лампи

Hue Bridge ви позволява да свържете
до 50 лампи, така че да можете да
подредите целия си дом - отвътре и
отвън - и да ги контролирате чрез
приложението.

Актуални през цялото време

Philips Hue използва ZigBee –
безопасна и надеждна, технология с
ниска консумация на енергия за
управление на интелигентното
осветление. Всички нови функции и
подобрения, направени в системата, се
обновяват автоматично през вашите
интелигентни лампи Hue.

Hue Bridge

Hue Bridge е основен компонент от
персоналната осветителна система на
Philips Hue. Това е „мозъкът“ на
работата, комуникирайки както с
вашите смарт крушки, така и с
приложението Hue, за да се гарантира,
че всичко работи заедно. Той също
дава възможност за интелигентни
функции за домашна автоматизация
като програми и таймери.

Добавете интелигентни ключове и
сензори

Подобрете интелигентната осветителна
система Hue с различни аксесоари,
включително интелигентни ключове за
регулиране силата на светлината и
сензори за движение. Свържете до 12
аксесоара на един Hue Bridge и
напълно автоматизирайте дома си.

Контролирайте с гласа си

Когато се свържете към Philips Hue,
можете да сдвоявате осветлението си
Alexa, Apple HomeKit и Google
Assistant, и да контролирате
светлините с гласа си. Прости гласови
команди ви позволяват да включвате и
изключвате лампите с гласа си, да
настройвате светлината до желаната
яркост, дори да настроите даден модел
на осветление.

Спецификации
Параметри на околната среда
• Работна влажност: 0%<H<80% (без

конденз)

• Работна температура: 0°C - 40°C

Гаранция
• 2 години: Да

Технически данни
• Бридж/Мост: Честотен диапазон

2400-2483,5MHz

8718696511800



Бридж/Мост
• Диаметър: 88 mm

• Работна честота и диапазон :
2400-2483.5 MHz

• Височина: 26 mm

• Дължина X Ширина: 90.9 x 90.6 mm

• Макс. брой аксесоари: 10

• Макс. брой лампи: 50

• Опции за монтиране: Настолен, За
стена

• Адаптер за електрозахранване: 100 –
240 V AC/50 – 60 Hz, Изходно
напрежение: 5 V DC 600 mA,
Мощност в режим на готовност: 0,1 W
макс.

• Потребявана електроенергия: 250mA
max

Какво има в кутията?

• Bridge: 1

• Ethernet мрежови кабел: 1

• Адаптер за електрозахранване: 1

Размери и тегло на опаковката
• EAN/UPC - продукт: 8718696511800

• Нето тегло: 0,280 kg

• Брутно тегло: 0,392 kg

• Височина: 16,500 cm

• Дължина: 7,500 cm

• Ширина: 17,600 cm

• SAP EAN/UPC - Част: 8718696511800

• Номер на материала (12NC):
929001180601

• EAN/UPC - Калъф: 8718696511817

• SAP брутно тегло EAN (на бройка):
0,392 kg

• Нетно тегло: 0,280 kg

• SAP височина (на бройка): 16,500 cm

• SAP дължина (за бройка): 7,500 cm

• SAP Ширина (за бройка): 17,600 cm

8718696511800
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