Zigbee Tunable LED Spot ZLED-TUNEG6

#71158

Foco LED inteligente sintonizável

Crie um ambiente quente ou fresco com este foco LED inteligente ZigBee controlável sem fios

Características principais

• Fácil de utilizar através de um comando remoto ou uma
aplicação no smartphone/tablet
• Crie o ambiente perfeito para cada momento, luz de tonalidade
branca quente para ler ou trabalhar e branca fria para criar um
ambiente acolhedor
• Compatível com outros sistemas ZigBee certificados, como o
Philips Hue
• Ângulo de feixe focado de 60 graus
• Índice de eficiência energética A
• Adequado para uma luminária de casquilho GU-10 normal

O que está na caixa

• Foco LED inteligente sintonizável
• Manual

Requisitos de sistema

• Luminária de casquilho GU-10 normal
• Comando remoto ZigBee Trust Smart Home ou uma estação de controlo Trust,
como Z1 ZigBee Bridge ou ICS-2000 (ou outro dispositivo com certificação ZigBee
Light Link, como o Philips Hue)
• 230 V – 50/60 Hz
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Zigbee Tunable LED Spot ZLED-TUNEG6
Optimize your wireless range
The Zigbee bulbs and spots use meshing technology. This
means that all connected Zigbee products can receive and
repeat signals. They work as an amplifier so that the range of
your network can be easily increased. This way you can fully
enjoy the comfort that our Zigbee products offer.
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Zigbee Tunable LED Spot ZLED-TUNEG6
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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