Zigbee Starter Set 2 RGB Bulbs + Z1 ZigBee Bridge
ZRGB2-Z1R

#71176

Starterset Z1 ZigBee bridge

De perfecte starterset om de mogelijkheden van de Trust ZigBee-lijn te ervaren

Eigenschappen

• Handig verlichting dimmen en in-/uitschakelen met uw
smartphone/tablet
• Stel thuis verlichtingsscènes in en gebruik timers als u van huis
bent
• Beveilig en bewaak uw huis met sensors en ontvang
pushmeldingen op uw smartphone
• Kan worden gebruikt met Trust Smart Home of andere ZigBee
apparaten zoals Philips Hue
• Toekomstbestendig, firmware upgradebaar
• Kies uit een eindeloos scala kleuren voor de perfecte sfeer in
huis

Wat zit er in de verpakking
• Z1 ZigBee bridge

Systeem vereisten

• Standaard E27-fitting

• 2x slimme RGB-afstembare ledlamp

• 230 V-stopcontact

• Voedingsadapter

• Router/modem en internetverbinding

• LAN-/netwerkkabel

• iOS 7 of hoger of Android 4.0 of hoger

• Handleiding

Publicatie datum: 19-08-2019
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 71176
URL: www.trust.com/71176
EAN-code: 8713439711769
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/71176/materials

Zigbee Starter Set 2 RGB Bulbs + Z1 ZigBee Bridge
ZRGB2-Z1R
Set your favorite color
This starter set is the perfect solution for anyone who wants
to experience the possibilities of the Trust Zigbee-line. With
the Trust Smart Home application you are able to control RGB
bulbs from your mobile phone and choose any colour you
want that fits your mood or activity.

Create your own smart home system
Set up smart rules and timers that activate the lights in your
house when you come home, when motion is detected or at a
certain time

Change the light temperature
Besides choosing a colour it is also possible to change white
light from cold to warm white. Choose cool white light for
reading or working and warm white light to create a cozy and
relaxing atmosphere.

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.
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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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PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE FRONT 1
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