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Slår på belysningen automatiskt

för bekvämlighetens skull
Genom att lägga till en Philips Hue-rörelsesensor till Philips Hue-systemet kan du styra din 
belysning automatiskt. Du kan ställa sensorn var som helst i hemmet tack vare att den är 
batteridriven och helt trådlös. Aktivera belysningen genom att bara gå förbi den.

Enkel kontroll
• Tänd och släck dina Hue-lampor automatiskt
• Dag -och nattinställning
• Integrerad dagsljussensor
• Placera den där den gör nytta
• Kräver en Philips Hue-brygga



 På och av automatiskt

Aktiverar dina Philips Hue-lampor när den 
känner av rörelse. Anslut Philips Hue-
rörelsesensorn till din Philips hue-brygga via 
Philips Hue-appen, så tänds Philips hue-
lamporna automatiskt när du kommer in i 
rummet. Perfekt för hallen, badrummet, 
källaren eller garaget. Med appen kan du välja 
vilken ljuseffekt eller ljussättning som ska 
aktiveras när rörelse upptäcks. När sensorn 
inte känner av någon rörelse släcks ljuset 
automatiskt.

Dag -och nattinställning

Aktiverar automatiskt en nattlampa med 
varsamt ljus. Det går att ange olika 
ljussättningar för dag och natt. Under dagen 

kan sensorn aktivera klart, vitt ljus som hjälper 
dig att se bättre. På natten kan den aktivera en 
skonsam nattlampa som synliggör utan att 
störa, vilket kan vara bra om du, din partner 
eller ditt barn behöver stiga upp på natten.

Integrerad dagsljussensor

Tänder bara lamporna när det behövs. Tack 
vare en inbyggd ljussensor slås belysningen 
endast på när det behövs. Du kan enkelt ändra 
ljuskänsligheten i Philips Hue-appen, så att 
sensorn endast aktiveras när du behöver extra 
ljus. När sensorn inte känner av någon rörelse 
dämpas ljusen och stängs sedan av automatiskt 
efter en angiven tidslängd. Rörelsesensorn 
hjälper dig också att spara energi genom att 
automatiskt släcka lampor i områden där 
belysning inte behövs

Placera den var du vill

Inga kablar, så du kan placera den var som helst 
i hemmet. Rörelsesensorn är batteridriven och 
därmed helt trådlös. Den är även enkel att 
installera på några minuter var du än behöver 
den. Du kan ställa den på en plan yta eller 
montera den på väggen eller golvet med den 
medföljande skruven. Det går även att sätta 
den på en metallyta som kylskåpet med 
magneten som följer med. Rikta sensorns 
vinkel dit du vill ha identifieringen.

Kräver en Philips Hue-brygga

Den här produkten kräver anslutning till Philips 
Hue-bryggan
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Strömbrytaren
• IP-klass: IP42
• Minsta batteritid: 2 år
• Monteringsalternativ: fristående
• Uppgraderingsbar programvara: när den är 

ansluten till Hue-bryggan
• Sensorns djup: 20 mm
• Sensorns höjd: 55 mm
• Sensorns bredd: 55 mm
• Zigbee Light-länk: protokoll IEEE 802.15.4

Förpackningens innehåll:
• Brygga: Nej
• Ethernet-nätverkskabel: Nej
• Nätadapter: Nej
• Hue-lampor: Nej
• Hue-dimmerströmbrytare: Nej
• Hue white bulbs: Nej

Garanti
• 2 år
•
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