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O
Be
he
nbegrensde mogelijkheden
gin met de Philips hue-bridge en creëer uw eigen Philips hue-systeem, precies zoals u 
t wilt.

Het hart van uw Philips hue-systeem
• Laat uw fantasie de vrije loop en creëer uw Philips hue-systeem

Voeg tot wel 50 Philips hue-lampen toe
• Breng wat hue in uw huis met een combinatie van Philips hue-lampen

Uitbreidbaar met Philips hue-accessoires
• Bedien uw lampen zoals u dat wilt

Eenvoudig, betrouwbaar en toekomstbestendig systeem
• Verbind tot wel 50 Philips hue-lampen
• Ontdek de Apple HomeKit-functies voor Philips hue



 Creëer uw Philips hue-systeem

De Philips hue-bridge is het enige wat u nodig hebt 
voor het instellen van uw persoonlijke Philips hue-
systeem. Met de bridge kunt u al uw Philips hue-
producten bedienen via de Philips hue-app. Nadat u 
de Philips hue bridge hebt geïnstalleerd en de Philips 
hue-app naar uw smart device hebt gedownload, 
kunt u uw fantasie de vrije loop laten en uw eigen 
systeem creëren!

Breng wat hue in uw huis

Selecteer de Philips hue-lampen van uw keuze en 
verbind deze met uw Philips hue bridge. De bridge is 
krachtig genoeg om tot 50 lampen te verbinden, dus 
kunt u in uw hele huis hue hebben!

Voeg tot wel 10 hue-accessoires toe

In het Philips hue-systeem kunt u ook tot wel 10 
accessoires verbinden voor uw connected lighting-
ervaring.

Breid uw ecosysteem uit

U kunt tot 50 lampen en 10 afstandsbedieningen 
verbinden met de Philips hue bridge. Vervolgens kunt 
u uw verlichting met een vingerveeg bedienen via de 
intuïtieve Philips hue-app. Philips hue is gebaseerd op 
ZigBee, een energiezuinige, veilige en betrouwbare 
technologie waarmee u de lampen kunt bedienen. Er 
worden voortdurend nieuwe functies en 
verbeteringen toegevoegd aan het systeem. Zowel 
software- als firmware-updates worden draadloos 
en naadloos uitgevoerd, rechtstreeks op uw Philips 
hue-producten.

Werkt met Apple HomeKit

De Philips hue bridge is compatibel met Apple 
HomeKit-technologie. Vraag Siri om de lampen in te 
schakelen of te dimmen, of vraag om een 
vooringestelde instelling zonder een knop aan te 
raken. Met apps van derden kunt u uw lampen zelfs 
koppelen met andere Apple HomeKit-apparaten.
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Specificaties
De bridge
• Diameter: 88 mm
• Hoogte: 26 mm
• Frequentieband: 2400 – 2483,5 MHz
• Max. aantal accessoires: 10
• Max. aantal lampen: 50
• Montageopties: Desktop, Muur
• Stroomadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz, 

Uitgangsvermogen: 5 V DC 600 mA, Stand-
byvermogen: max. 0,1W

• Energieverbruik: Max. 250 mA

Inhoud van de doos
• Brug: 1
• Ethernetkabel: 1
• Stroomadapter: 1

Milieu
• Operationele vochtigheid: 0% < H < 80% (niet-

condenserend)
• Operationele temperatuur: 0 °C - 40 °C

Garantie
• 2 jaar

Wat wordt ondersteund
• iOS: 8 of hoger
• HomeKit-compatibel: iOS 9 of hoger
• iPad: 2e, 3e en 4e generatie
• iPad Air: 1, 2
• iPad mini: 1, 2, 3
• iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus
• iPod touch: 5e generatie

Ook getest op
• Android: 2.3 of hoger
• Google Nexus: 5, 7
• HTC: One
• Motorola Nexus: 6
• Note: Note, Note 2, Note 3, Note 4
• OnePlus: One
• Samsung Galaxy: S2, S3, S4, S5
• Sony: Xperia Z3
•
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