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Automatikusan kapcsolja a világítást

az Ön kényelme érdekében
Egészítse ki Philips Hue rendszerét Philips Hue mozgásérzékelővel. Az érzékelő a lakás 
tetszőleges pontján elhelyezhető, mivel elemmel működik, és teljes egészében vezeték 
nélküli működésű. Egyszerűen elsétál előtte, és a világítás bekapcsol.

Egyszerű vezérlés
• A Hue lámpákat automatikusan be- és kikapcsolja
• Éjjeli és nappal beállítás
• Integrált fényérzékelő
• Ott a helye, ahol szükség van rá
• Philips Hue bridge szükséges



 Automatikus be- és kikapcsolás

Mozgás észlelésekor bekapcsolja a Philips Hue 
lámpákat. Ha a Philips Hue mozgásérzékelőt a 
Philips Hue alkalmazással csatlakoztatja a 
Philips Hue bridge-hez, a világítás abban a 
pillanatban bekapcsol, ahogy Ön belép egy 
szobába. Tökéletes megoldás folyosón, 
fürdőszobában, alagsori helyiségekben és 
garázsban. Az alkalmazásban kiválasztható, 
hogy melyik fénybeállítás kapcsoljon be mozgás 
észlelésekor. A lámpák automatikusan 
kikapcsolnak, ha az érzékelő nem észlel 
mozgást

Éjjeli és nappal beállítás

Éjszaka automatikusan lágy megvilágítást 
kapcsol. Éjjelre és nappalra különböző 
fénybeállítások megadását teszi lehetővé. 

Nappal az érzékelő éles fehér fényt kapcsolhat, 
hogy Ön jobban lásson. Éjjel pedig – amikor 
Ön, házastársa vagy gyermeke felkel az ágyból 
– visszafogottabb éjszakai fény gyullad fel, 
éppen csak annyi, amennyi elég a sötétben való 
eligazodáshoz, de a család nem ébred fel tőle

Integrált fényérzékelő

Csak akkor kapcsol be a fény, ha szükség van 
rá. A beépített fényérzékelőnek köszönhetően 
a világítás csak akkor kapcsol be, amikor 
szükséges. Az érzékenység egyszerűen állítható 
a Philips Hue alkalmazással, így az érzékelő csak 
akkor kapcsol, ha Önnek több fényre van 
szüksége. Ha a rendszer nem észlel mozgást, a 
fény elhalványul, majd a beállított késleltetéssel 
kialszik. A mozgásérzékelővel energia 
takarítható meg, mivel a nem használt helyeken 
a világítást automatikusan lekapcsolja

Bárhova helyezhető

Nincs kábel, így otthonában bárhova 
helyezheti. A mozgásérzékelő elemmel 
működik, így teljesen vezetékmentes, és 
elhelyezhető bárhol az otthonában. Az üzembe 
helyezés percek kérdése csupán. Egyszerűen 
helyezze egy polcra, éjjeliszekrényre, vagy 
szerelje fel a falra vagy mennyezetre a mellékelt 
csavarral vagy kétoldalú ragasztóval. Sőt a 
beépített mágnes segítségével fémfelületekre, 
például hűtőszekrényre is felhelyezheti. Az 
érzékelőt a megfelelő irányba forgatva állíthatja 
be az érzékelési szöget

Philips Hue bridge szükséges

Az eszközt Philips Hue bridge-hez kell 
csatlakoztatni
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A kapcsoló
• IP besorolás: IP42
• Az akkumulátor minimális élettartama: 2 év(ek)
• Felszerelési opciók: szabadon álló
• Frissíthető szoftver: ha hue bridge-hez csatlakozik
• Érzékelő mélysége: 20 mm
• Érzékelő magassága: 55 mm
• Érzékelő szélessége: 55 mm
• ZigBee Light Link: protokoll: IEEE 802.15.4

A doboz tartalma
• Híd: Nem
• Ethernet hálózati kábel: Nem
• Hálózati adapter: Nem
• Hue fényforrások: Nem
• Hue fényerőszabályozó kapcsoló: Nem
• hue fehér fényforrások: Nem

Garancia
• 2 év
•
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