Zigbee RGB Tunable LED Spot ZLED-RGBG6

#71157

Slimme instelbare kleuren LED spot

Creëer thuis de perfecte sfeer met deze draadloos bedienbare ZigBee slimme spot die op elke kleur kan worden
ingesteld

Eigenschappen

• Eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of
smartphone-/tablet-app
• Kies uit een eindeloos scala kleuren voor de perfecte sfeer
• Creëer de perfecte sfeer voor elk moment: koud wit licht voor
lezen of werken, warm wit licht voor een gezellige sfeer
• Compatibel met andere ZigBee-gecertificeerde systemen zoals
Philips Hue
• Gerichte straalhoek van 60 graden
• Energielabel A

Wat zit er in de verpakking

• Slimme instelbare kleuren LED spot
• Handleiding

Systeem vereisten

• Standaard GU10-fitting
• Trust Smart Home ZigBee afstandsbediening of een Trust control station zoals Z1
ZigBee Bridge of ICS-2000 (of een ander ZigBee apparaat dat is gecertificeerd voor
Light Link zoals Philips Hue)
• 230 V – 50/60 Hz
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Zigbee RGB Tunable LED Spot ZLED-RGBG6
Optimaliseer je draadloos bereik
De Zigbee lampen en spots maken gebruik van meshing
technologie. Dit houdt in dat alle aangesloten Zigbee
producten signalen kunnen ontvangen en herhalen. Ze
werken als versterker, waardoor het bereik van je netwerk
simpel kan worden vergroot. Zo kun je optimaal genieten van
het comfort dat onze Zigbee producten bieden.

Geef kleur aan uw leven
Zorg voor een romantische sfeer met warm light of geef uw
woonkamer de kleuren van uw favoriete sportteam wanneer
ze spelen. Gebruik de app om een van de 16 miljoen kleuren
te kiezen: er is altijd een geschikte kleur! * De spot kan met de
app of de ZYCT-202-afstandsbediening worden gedimd van
100% naar 10%. Zo zijn uw lampen altijd perfect ingesteld.
*Let op: het ZigBee-controlestation Z1 of het
ICS-2000-internetcontrolestation is vereist voor het gebruik
van de app.

Eenvoudige installatie
De spot kan eenvoudig in alle GU10-fittingen worden
geplaatst wanneer deze fitting is aangesloten op een reguliere
schakelaar (geen dimschakelaar). De dimfunctie bevindt zich
in de spot zelf. U kunt de normale lichtschakelaar natuurlijk
nog wel gebruiken om uw lampen in- en uit te schakelen. U
kunt uw lampen vanuit uw luie stoel dimmen met de
afstandsbediening of de app. * Op zoek naar kleur in uw
leven? U hoeft alleen maar de app te gebruiken!
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Zigbee RGB Tunable LED Spot ZLED-RGBG6
Compatibiliteit met ZigBee
Deze lamp is onderdeel van de Trust Smart Home
ZigBee-reeks. Dit betekent dat de lamp compatibel is met
andere producten uit de ZigBee-reeks. Deze producten
herkent u gemakkelijk aan de productcode die altijd met een
“Z” begint. Bijvoorbeeld: "ZLED-RGBG6", "Z1" of "ZYCT-202”.
Deze spot is ook compatibel met het Trust Smart Home
ICS-2000-controlestation. Al deze producten maken gebruik
van het ZigBee-protocol, wat de volgende voordelen heeft:
Tweerichtingscommunicatie: de producten kunnen zowel
signalen uitzenden als ontvangen. Dit betekent bijvoorbeeld
dat u in de app kunt zien of een lamp is in- of uitgeschakeld.
Heel handig als u niet thuis bent! Meshing-netwerk: alle
aangesloten ZigBee-producten kunnen signalen ontvangen en
doorgeven, waardoor elk ZigBee-product fungeert als
versterker die het bereik van uw ZigBee-netwerk vergroot.
Compatibiliteit met andere merken: De Trust
ZigBee-producten zijn ook compatibel met andere systemen
met ZigBee-certificering, zoals Philips Hue, Osram Lightify of
IKEA TRÅDFRI.
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Zigbee RGB Tunable LED Spot ZLED-RGBG6
COMPATIBILITY
Google assistant
compatible

True

Philips Hue application

Philips Hue
entertainment

False

Philips Hue Over-the-Air False
Updates

Apple Homekit

False
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