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Conjunto de iniciação de luz branca quente
#71178

O conjunto de iniciação ideal para experimentar as potencialidades das luzes inteligentes ZigBee da Trust

Características principais
• Controle até 20 dispositivos ou luzes de forma independente
• Regulação prática da luz com botões para aumentar/reduzir a

intensidade
• Suporte de parede magnético para fixar o comando remoto em

qualquer superfície
• Compatível com outros sistemas ZigBee certificados, como o

Philips Hue
• Pilha de grande autonomia (incluída)
• Fácil de utilizar através do comando remoto incluído ou de uma

aplicação no smartphone/tablet

O que está na caixa
• 2 Lâmpadas LED inteligentes de intensidade

regulável
• Comando remoto com pilha incluída

(CR2450)
• Suporte de parede magnético
• Manual

Requisitos de sistema
• Casquilho E27 normal
• 230 V – 50/60 Hz
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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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