Lighting

Phụ kiện - công cụ để
hoàn thiện hệ thống
của bạn
Phụ kiện trong nhà
Phụ kiện điều khiển ánh sáng trong nhà bao gồm tất cả các giao diện người dùng,
cảm biến, cáp, bộ điều chỉnh độ sáng và các phụ kiện khác có thể dùng cho hệ thống
điều khiển của Philips hoặc độc lập với hệ thống chiếu sáng.

Lợi ích
• Các phụ kiện trong nhà giúp người dùng mở rộng hệ thống điều khiển ánh sáng
trong nhà.

Tính năng
• Hiệu suất và công năng của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào hệ thống kết nối với sản
phẩm đó.

Ứng dụng
• Phụ kiện trong nhà được thiết kế cho hệ thống điều khiển ánh sáng trong nhà
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Phụ kiện trong nhà

Phiên bản
IRT9090/01 Extended IR

UID8460/10 ZGP Switch Scene

Programming Tool

Recall 4B

UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B

Chi tiết sản phẩm
IRT9090/00 Extended IR

Detail photo IRT9090_01 - Front

programming tool
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Phụ kiện trong nhà

Chi tiết sản phẩm
UID8460 Front image

UID8450 Front image
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