
Verlichting wordt

automatisch

ingeschakeld
Gebruik de Hue bewegingssensor om je slimme lampen bij

beweging te activeren. De sensor werkt op batterijen en kan

eenvoudig overal in huis worden geplaatst.

Onbegrensde mogelijkheden

• Philips Hue Bridge vereist

• Slimme lampen activeren met bewegingssensors

• Daglichtsensor voor lichtdetectie

• Plaats de bewegingssensor waar je maar wilt

• Lampen met een bewegingssensor instellen

Bewegingssensor

Hue

Draadloze installatie

Werkt op batterijen

Automatiseert je verlichting

Overal te installeren
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Kenmerken

Philips Hue Bridge vereist

Dit product vereist een verbinding met

de Philips Hue bridge

Activeren met bewegingssensor

Voeg een Philips Hue bewegingssensor

toe aan je slimme verlichtingssysteem

en laat je lampen bij beweging

automatisch inschakelen, zodat je

veilig je weg in huis kunt vinden.

Daglichtsensor

De Hue bewegingssensor heeft een

geïntegreerde daglichtsensor die

detecteert of er nog voldoende

daglicht is, zodat lampen pas aangaan

wanneer je ze nodig hebt. Als je wilt

dat ze eerder aangaan, kun je zelf

bepalen wanneer de bewegingssensor

wordt geactiveerd door in de Philips

Hue app de lichtgevoeligheid van de

sensor aan te passen.

Plaatsen waar je maar wilt

De bewegingssensor voor slimme Hue

lampen van Philips werkt op batterijen

en is volledig draadloos, zodat je hem

overal in huis kunt plaatsen. Zet de

sensor op een plank, bevestig hem met

slechts één schroef aan de muur of het

plafond, of plaats hem op een

magnetisch oppervlak met de

meegeleverde magneet.

Lampen met een bewegingssensor

instellen

Met de slimme Hue bewegingssensor

kun je instellen welke lampen aangaan

en de lichtintensiteit afstemmen op het

tijdstip. Stel de bewegingssensor zo in

dat er 's avonds zachte nachtlampjes

gaan branden, zodat je je weg in het

donker kunt vinden. Overdag kun je

heldere witte verlichting activeren in de

hal of op de overloop.

Specificaties

Extra onderdeel/accessoire

meegeleverd

• Draagbaar: Ja

Garantie

• 2 jaar: Ja

Service

• Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

• Batterijtype: AAA - staafbatterij, mini-

penlight
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De schakelaar

• Inclusief batterijen: 2 x AAA

• IP-waarde: IP42

• Minimale levensduur batterij: 2 jaar

• Montagemogelijkheden: los

• Sensordiepte: 20 mm

• Hoogte sensor: 55 mm

• Breedte sensor: 55 mm

• Software geschikt voor upgrades: bij

verbinding met de Hue bridge

Wat wordt ondersteund

• Philips Hue app: IOS 11 en hoger,

Android 7.0 en hoger

• Spraakassistenten: Amazon Alexa,

Google Assistent, Apple HomeKit (via

Hue Bridge), Microsoft Cortana (via

Hue Bridge)

Afmetingen en gewicht verpakking

• EAN/UPC - product: 8718696743171

• Nettogewicht: 0,100 kg

• Brutogewicht: 0,154 kg

• Hoogte: 16,500 cm

• Lengte: 5,500 cm

• Breedte: 8,800 cm

• Materiaalnummer (12NC):

929001260761
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