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Tænder og slukker lyset automatisk
for din komfort
Styr lyset automatisk ved at tilføje en Philips Hue-bevægelsessensor til Philips Huesystemet. Du kan anbringe sensoren hvor som helst i hjemmet, da den er batteridrevet
og helt trådløs. Gå blot forbi for at udløse lyskontakten.
Nem kontrol
• Tænder og slukker dine Hue-lyskilder automatisk
• Dag- og natindstilling
• Integreret dagslyssensor
• Placer den, hvor det betyder noget
• Kræver en Philips Hue-bro

8718696743171

Bevægelsessensor
Tilbehør

Vigtigste nyheder
Automatisk tænd og sluk

klart hvidt lys, så du bedre kan se. Om natten
kan den tænde et blidt natlys, når du, din
partner eller dit barn står ud af sengen. Netop
nok til at hjælpe med at navigere i mørket uden
at resten af familien vågner.

Placér den hvor som helst

Integreret dagslyssensor

Udløser dine Philips Hue-lyskilder, når der
registreres bevægelse. Opret forbindelse
mellem Philips Hue-bevægelsessensoren og din
Philips Hue-bro ved hjælp af Philips Hueapp'en. Så tænder den automatisk dine Philips
Hue-lys, når du går ind i et rum. Perfekt til
entréen, badeværelset, kælderen eller garagen.
I app'en kan du vælge hvilken scene eller
lysindstilling, der skal udløses når der
registreres bevægelse. Lyskilderne slukker
automatisk, når der ikke længere registreres
bevægelse.
Dag- og natindstilling

Tænder automatisk et diskret natlys. Det er
muligt at indstille forskellige lysindstillinger for
dag og nat. I løbet af dagen kan sensoren tænde

Tænder kun lyset, når det er nødvendigt.
Takket være en indbygget dagslyssensor
tænder lyset kun, når der er behov for det. Du
kan nemt ændre lysfølsomheden i Philips Hueappen, så sensoren kun udløses, når du har
brug for en smule ekstra lys. Når der ikke
længere registreres bevægelse, dæmpes lyset,
inden det slukker automatisk efter et selvvalgt
tidsrum. Bevægelsessensoren hjælper dig også
med at spare på energien ved automatisk at
slukke lyset i områder, der er ikke bliver
benyttet

Ingen kabler, så du kan anbringe den hvor som
helst i hjemmet. Bevægelsessensoren er
batteridrevet, så den er helt trådløs og nem at
installere hvor som helst i hjemmet.
Opsætningen klares på få minutter. Sæt den
blot på en hylde eller et lille bord, eller du kan
montere den på en væg eller i loftet med den
medfølgende skrue. Du kan endda fastgøre den
på metaloverflader som f.eks. på køleskabet
med den medfølgende magnet. Du kan nemt
indstille sensorens registreringsvinkel i den
ønskede retning.
Kræver en Philips Hue-bro

Dette produkt kræver en forbindelse til Philips
Hue-broen
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Specifikationer
Kontakten

Hvad følger med?

•
•
•
•

Garanti

•
•
•
•

IP-klassificering: IP42
Minimumbatterilevetid: 2 år
Monteringsmuligheder: Fritstående
Software kan opgraderes: med forbindelse til huebroen
Sensorens dybde: 20 mm
Sensorens højde: 55 mm
Sensorens bredde: 55 mm
ZigBee Light Link: protokol IEEE 802.15.4

•
•
•
•
•
•

Bro: Nej
Ethernet-netværkskabel: Nej
Strømadapter: Nej
hue-pærer: Nej
hue-lysdæmperkontakt: Nej
Hvide hue-pærer: Nej

• 2 år
•
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