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Conjunto de iniciação Z1 ZigBee bridge
#71176

O conjunto de iniciação ideal para experimentar as potencialidades da linha ZigBee da Trust

Características principais
• Regule e ligue a luz comodamente através do seu smartphone

ou tablet
• Configure ambientes de luz em casa e utilize temporizadores

quando está fora
• Proteja e monitorize a sua casa com sensores e receba

notificações push no smartphone
• Pode ser utilizado com dispositivos Trust Smart Home e outros

com ZigBee, como o Philips Hue
• Firmware atualizável e preparado para o futuro
• Escolha a partir de uma infindável gama de cores para criar o

ambiente perfeito em sua casa

O que está na caixa
• Z1 ZigBee bridge
• Duas lâmpadas LED RGB inteligentes

reguláveis
• Transformador
• Cabo LAN/Rede
• Manual

Requisitos de sistema
• Casquilho E27 normal
• Tomada de 230 V
• Ligação à internet e ao router/modem
• iOS 7 ou superior ou Android 4.0 ou superior



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

Data de publicação: : 19-08-2019 Número do artigo: 71176
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/71176
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439711769
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/71176/materials

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.

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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COMPATIBILITY
Google assistant
compatible

True Philips Hue application True

Philips Hue
entertainment

False Philips Hue Over-the-Air
Updates

False

Apple Homekit False
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