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Draadloos dimmen

direct klaar voor gebruik
Vloeiend draadloos dimmen. De Philips Hue draadloze dimmerset combineert een 
intelligente draadloze dimmer met een Philips Hue white LED-lamp. Geen installatie 
nodig. Zet de schakelaar neer waar je wilt en gebruik hem als afstandsbediening.

Comfortabel dimmen
• Draai de lamp erin en maak het licht aan

Zet hem overal neer
• Plaats daar waar u een lichtschakelaar nodig hebt

Gebruik hem als afstandsbediening
• Draadloze schakelaar en afstandsbediening in één

Bedien meerdere lampen met één schakelaar
• Bedien tot 10 lampen tegelijk met één schakelaar

Koppel aan uw Philips hue-systeem
• Verbind met Philips hue en ontdek de mogelijkheden



 Dimmen zonder installatie

Met deze installatieloze set hoef je alleen maar de 
Hue white LED-lamp in je standaard armatuur te 
draaien en het licht in te schakelen. Je kunt direct het 
licht bedienen met de Hue-dimmer die werkt op 
batterijen. Een installateur is dus niet nodig.

Snel en eenvoudig installeren

De hue-dimmer werkt op batterijen en kan worden 
gebruikt als een normale lichtschakelaar. U kunt de 
dimmer met schroeven of het plakband aan de 
achterzijde van de schakelaar plaatsen waar u maar 
wilt. Het is een snelle en eenvoudige installatie 
zonder snoeren en zonder gedoe.

Gemakkelijk draadloos bedienen

De schakelaar is magnetisch en kan worden 
verwijderd van de achterzijde. Hierdoor kunt u de 

Philips hue-dimmer ook gebruiken als 
afstandsbediening voor uw verlichting met een 
bereik van maximaal 12 meter binnenshuis.

Bedien tot 10 lampen

Zodra u uw Philips hue draadloze-dimmerset hebt 
ingesteld, kunt u eenvoudig meer Philips hue-lampen 
verbinden met de dimmer. Koppel maximaal 10 
Philips hue lampen met uw dimmer en bedien ze 
tegelijkertijd.

Verbinden met Philips hue

De draadloze dimmerset hoort bij de Philips Hue-
familie, dus de set kan naadloos worden geïntegreerd 
in andere Philips Hue lampen. Als je een Hue bridge 
in je huis installeert, kun je via de Philips Hue-app de 
Philips Hue draadloze dimmerset integreren in jouw 
Hue-systeem, waardoor je nu en in de toekomst nog 
meer mogelijkheden hebt. Bedien je lampen vanaf je 
smartphone of tablet en stel timers, meldingen, 
wekkers en nog veel meer in.
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Specificaties
De lamp
• Fitting: E27-schroeffitting
• Vormfactor: A60
• Levensduur: 25.000 uur
• Kleurtemperatuur: 2700 K (warm wit)
• Wattage: 9,5 W
• Lichtopbrengst: Wit licht van hoge kwaliteit, Alleen 

dimbaar via smart device, Lichthoek 180°, >80 CRI
• Lichtsterkte in lumen: 800 lm
• Software geschikt voor upgrades: bij verbinding 

met de hue-bridge
• Starten: Direct 100% lichtsterkte
• Hoogte: 110 mm
• Breedte: 61 mm

De schakelaar
• Inclusief batterijen: 1 x CR2450
• Frequentieband: 2400 – 2483,5 MHz
• Levensduur: 50.000 klikken
• Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet 

gekoppeld met de hue-bridge
• Minimale levensduur batterij: 3 jaar
• Minimale bereik binnenshuis: 12 m
• Software geschikt voor upgrades: bij verbinding 

met de hue-bridge
• Diepte schakelaar: 11 mm
• Hoogte schakelaar: 92 mm
• Breedte schakelaar: 35 mm
• Gewicht schakelaar: 37 g
• Diepte wandplaat: 14 mm
• Hoogte wandplaat: 115 mm
• Breedte wandplaat: 70 mm
• Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
• ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4

Inhoud van de doos
• hue-dimmer: 1
• hue-lampen, wit: 1

Milieu
• Operationele vochtigheid: 5% < H < 95% (niet-

condenserend)
• Operationele temperatuur: -10 °C - 45 °C

Garantie
• 2 jaar
•
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