
 

 

Philips Hue
Tap-schakelaar

8718696743133
Jouw favoriete scènes

voor de perfecte sfeer
Gebruik jouw vier favoriete scènes overal in huis met één druk op de knop. Gebruik de 
Philips Hue tap als afstandsbediening en schakel alle lampen tegelijk in. Volledig draadloos 
en werkt zonder batterijen voor jouw gemak.

Eenvoudig
• Jouw favoriete Philips Hue scènes wanneer je dat wilt
• Zet hem neer waar je hem nodig hebt
• Gebruik hem als afstandsbediening
• Een aanraking is voldoende - geen batterijen nodig
• Vereist een Philips Hue-bridge



 Uw favoriete scènes wanneer u dat wilt

Je kunt jouw 4 favoriete Philips Hue lichtinstellingen 
op de Philips Hue tap instellen. Selecteer een 
zelfbedachte scène, een van de scènes van Philips of 
programmeer een knop om alle lampen uit te 
schakelen. Aan jou de keuze.

Zet hem overal neer

De Philips Hue tap kan worden gebruikt als een 
normale lichtschakelaar. Je kunt de tap met 
schroeven of het plakband aan de achterzijde van de 
schakelaar plaatsen waar je maar wilt

Gebruik hem als afstandsbediening

Je kunt de Philips Hue tap ook eenvoudig gebruiken 
als een afstandsbediening.

Werkt door middel van aanraken - geen 
batterij

Philips Hue tap maakt gebruik van kinetische energie 
en werkt door middel van aanraking. Dus er zijn geen 
batterijen nodig

Vereist een Philips Hue-bridge

Dit product vereist een verbinding met de Philips 
Hue bridge
8718696743133

Specificaties
De schakelaar
• Instelbare knoppen: 4
• Frequentieband: 2400 – 2483,5 MHz
• Levensduur: 50.000 klikken
• Max. aantal tap-schakelaars per bridge: 25 indien er 

geen andere schakelaars zijn gekoppeld
• Collectie: 15 - 30 m.
• Montageopties: los, muur
• Speciale functies: Werkt zonder batterijen
• Diameter schakelaar: 75 mm
• Hoogte schakelaar: 25 mm
• Gewicht schakelaar: 90 g
• ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4

Inhoud van de doos
• Hue tap-schakelaar: 1

Milieu
• Operationele vochtigheid: 0% < H < 80% (niet-

condenserend)
• Operationele temperatuur: 0 °C - 40 °C

Garantie
• 2 jaar
•
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