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ZigBee-controlestation
#71168

De slimme oplossing om verlichting draadloos met uw smartphone/tablet te bedienen en uw huis te bewaken, waar u
ook bent

Eigenschappen
• Regel gemakkelijk uw verlichting met uw smartphone/tablet.
• Bewaak uw huis met sensoren en ontvang pushmeldingen op

uw smartphone/tablet
• Stel verschillende scenario's en timers in met de intuïtieve

regelbewerking om uw lampen te bedienen
• Gratis app voor iPads, iPhones en Android-tablets/smartphones
• Veilige communicatie via AES encryptie en SSL
• Toekomstbestendig, firmware upgradebaar

Wat zit er in de verpakking
• ZigBee-controlestation
• Voedingsadapter
• LAN-/netwerkkabel
• Handleiding

Systeem vereisten
• Trust Smart Home ZigBee-verlichting en -apparaten of andere ZigBee-apparaten,

zoals Philips Hue
• Router/modem en internetverbinding
• iOS 7 of hoger of Android 4.0 of hoger
• 230 V-stopcontact
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Customize the look and feel of any room!
Decorate your home with colored lights or create the perfect
mood with dimmable and color-tunable lights. Expand your
system, just the way you like it.

Optimaliseer je draadloos bereik
Zorg voor een optimaal draadloos Zigbee bereik door jouw
control station te plaatsen in dezelfde ruimte waar je Zigbee
lampen zich bevinden; bijvoorbeeld in de woonkamer. Houd
voldoende afstand van muren, metalen objecten/buizen en
andere apparaten zoals routers, draadloze vaste telefoons,
babyfoons en Bluetooth apparaten.

Convenient dimming and switching
You will always have the possibility to dim or switch lights
using your smartphone / tablet, at home or while away. Easily
change the light temperature and dim the lights to a warmer
color a few hours before bedtime.
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