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Slår lysene automatisk

for bekvemmelighet
Styr belysningen automatisk ved å legge til en Philips Hue-bevegelsessensor i Philips Hue-
systemet. Du kan plassere sensoren hvor som helst i hjemmet, da den er batteridrevet 
og trådløs. Du trenger bare å gå forbi for å sette på lysene.

Enkel styring
• Slår Hue-lyskildene av og på automatisk
• Dag- og nattinnstilling
• Integrert dagslyssensor
• Plasser den der du trenger den
• Krever en Philips Hue-bro



 Automatisk av og på

Slår på Philips Hue-belysningen når bevegelse 
registreres. Koble Philips Hue-
bevegelsessensoren til en Philips Hue-bro via 
Philips Hue-appen, så slår den automatisk på 
Philips Hue-lysene når du kommer inn i 
rommet. Passer perfekt til gang, toalett, bad, 
kjeller eller garasje. I appen kan du velge 
hvilken scene eller lysinnstilling som skal 
utløses når sensoren registrerer bevegelse. 
Lysene slås automatisk av når den ikke 
registrerer flere bevegelser.

Dag- og nattinnstilling

Slår automatisk på et svakt nattlys. Du kan angi 
ulike lysinnstillinger for natt og dag. I løpet av 
dagen kan sensoren utløse klart hvitt lys for å 

hjelpe deg med å se bedre. Om kvelden kan 
den slå på skånsomt nattlys når du eller barnet 
står opp fra sengen. Akkurat nok til at du 
kommer deg frem i mørket, uten å vekke 
resten av familien

Integrert dagslyssensor

Slår bare på lysene når det er nødvendig. 
Takket være en integrert dagslyssensor slås 
lyset bare på når du trenger det. Du kan enkelt 
endre lysfølsomheten i Philips Hue-appen, slik 
at sensoren bare utløses når du trenger litt 
ekstra lys. Når sensoren ikke lenger 
registrerer bevegelse, dempes belysningen før 
den automatisk slås av etter et valgt intervall. 
Bevegelsessensoren hjelper også med å spare 
energi ved at den automatisk slår av lys i 
områder som ikke brukes

Plasser den hvor som helst

Ingen kabler, så du kan plassere den hvor som 
helst i hjemmet. Bevegelsessensoren er 
batteridrevet, trådløs og enkel å installere hvor 
som helst i hjemmet. Konfigureringen tar bare 
noen få minutter. Plasser den på en hylle eller 
et bord, eller monter den på veggen eller i 
taket med den medfølgende skruen. Du kan til 
og med feste den til metalloverflater, som 
kjøleskapet, med den medfølgende magneten. 
Du kan enkelt justere registreringsvinkelen ved 
å snu sensoren i riktig retning

Krever en Philips Hue-bro

Dette produktet krever en tilkobling til Philips 
Hue-broen
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Høydepunkter
Bevegelsessensor



Utgivelsesdato  
2017-12-15

Versjon: 2.0.1

12 NC: 9290 012 60761

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
Bryteren
• IP-klasse: IP42
• Minste levetid til batteriet: 2 år
• Monteringsalternativer: frittstående
• Programvareoppgraderbar: når den er koblet til 

hue-broen
• Dybde for sensor: 20 millimeter
• Sensorhøyde: 55 millimeter
• Sensorbredde: 55 millimeter
• ZigBee Light Link: protokoll IEEE 802.15.4

Hva som er i esken
• Bro: Nei
• Ethernet-kabel: Nei
• Strømadapter: Nei
• Hue-pærer: Nei
• hue-dimmeren: Nei
• Hvite hue-lyspærer: Nei

Garanti
• 2 år
•
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