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P
Înc
do
osibilităţi nelimitate
epe cu consola Philips Hue şi creează-ţi propriul sistem Philips Hue, exact aşa cum 
reşti.

Elementul central al sistemului tău Philips Hue
• Eliberează-ţi imaginaţia și construiește propriul sistem Philips Hue

Adaugă până la 50 de lumini Philips Hue
• Nuanţează-ţi locuinţa cu oricare dintre combinaţiile de lumini Philips Hue

Îmbogăţește cu accesorii Philips Hue
• Controlează luminile așa cum îţi dore?ti

Sistem ușor, fiabil și compatibil cu tehnologiile viitoare
• Conectează până la 50 de lumini Philips Hue
• Descoperă caracteristicile Apple HomeKit pentru Philips Hue



 Creează-ţi propriul sistem Philips Hue

Consola Philips Hue este tot ce ai nevoie pentru 
instalarea propriului sistem Philips Hue. Aceasta este 
de fapt creierul operaţiunii, ce îţi permite să 
controlezi toate produsele tale Philips Hue, prin 
aplicaţia Philips Hue. Odată ce ai instalat consola 
Philips Hue și ai descărcat aplicaţia Philips Hue pe 
dispozitivul tău inteligent, îţi poţi elibera imaginaţia și 
construi propriul sistem!

Nuanţează-ţi locuinţa

Selectează luminile Philips Hue dorite și conectează-
le la consola Philips Hue. Consola Philips Hue este 
suficient de puternică pentru a gestiona până la 50 de 
lumini, așa că nuanţează-ţi întreaga locuinţă!

Adaugă până la 10 accesorii Hue

În sistemul Philips Hue, poţi, de asemenea, conecta 
până la 10 accesorii pentru a-ţi îmbunătăţi experienţa 
luminilor conectate și mai mult.

Extinde-ţi ecosistemul

Poţi conecta până la 50 de lumini și 10 sisteme de 
control la consola Philips Hue. Apoi poţi controla 
luminile prin simpla glisare cu degetul, cu aplicaţia 
intuitivă Philips Hue. Philips Hue se bazează pe 
ZigBee, o tehnologie cu putere redusă, sigură și 
fiabilă pentru a-ţi controla luminile. Caracteristici și 
îmbunătăţiri noi sunt adăugate continuu la sistem. 
Actualizările software și firmware sunt efectuate 
wireless și fără egal direct pe produsele tale Philips 
Hue.

Funcţionează cu Apple HomeKit

Consola Philips Hue este compatibilă cu tehnologia 
Apple HomeKit. Roag-o pe Siri să aprindă luminile, să 
reducă intensitatea sau să reapeleze presetări, fără să 
fie nevoie să atingi un buton. Prin aplicaţiile terţe, 
poţi chiar să legi luminile la alte dispozitive 
compatibile cu Apple HomeKit.
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Specificaţii
Bridge
• Diametru: 88 mm
• Înălţime: 26 mm
• Interval de frecvenţe: 2400 -2483,5 MHz
• Număr maxim de accesorii: 10
• Număr maxim de becuri: 50
• Opţiuni de montare: Desktop, Perete
• Adaptor de curent electric: 100 - 240 V c.a./50-60 

Hz, Voltaj de ieșire: 5 V c.c. 600 mA, Energie în 
standby: max. 0,1 W

• Consum de energie: Max. 250 mA

Ce este în cutie?
• Bridge: 1
• Cablu de reţea ethernet: 1
• Adaptor de curent electric: 1

Protecţia mediului
• Umiditate operaţională: 0%< H <80% (fără 

condens)
• Temperatură operaţională: 0°C - 40°C

Garanţie
• 2 ani

Ce este acceptat?
• IOS: 8 sau o versiune ulterioară
• Compatibil HomeKit: iOS 9 sau o versiune 

ulterioară
• iPad: a 2-a, a 3-a sau a 4-a generaţie
• iPad Air: 1, 2
• iPad Mini: 1, 2, 3
• iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus
• iPod Touch: a 5-a generaţie

Testat de asemenea pe
• Android: 2.3 sau o versiune ulterioară
• 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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