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Schakelt de lampen automatisch
voor jouw gemak
Bedien je lampen automatisch door een Philips Hue bewegingssensor toe te voegen aan je Philips
Hue-systeem. Je kunt de sensor overal in je woning plaatsen, want hij heeft batterijvoeding en
werkt volledig draadloos. Loop er gewoon voorbij om je lampen te triggeren.
Gemakkelijke bediening
• Schakel je Hue-lampen automatisch in en uit
• Dag- en nachtinstelling
• Geïntegreerde daglichtsensor
• Zet hem neer waar het ertoe doet
• Vereist een Philips Hue Bridge
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Bewegingssensor

Kenmerken
Automatisch aan en uit

inschakelen als jij, je partner of een kind uit bed
komt. Juist genoeg om je in het donker te
helpen navigeren zonder de rest van het gezin
te wekken

Zet hem overal neer

Geïntegreerde daglichtsensor

Triggert jouw Philips Hue-lampen als hij
beweging detecteert. Verbind de Philips Hue
bewegingssensor via de Philips Hue App met je
Philips Hue Bridge, en hij schakelt automatisch
jouw Philips Hue-lampen in als je een kamer
binnenkomt. Perfect voor je hal, badkamer,
kelder of garage. Je kunt in de app kiezen welke
scène of lichtinstelling getriggerd moet worden
als er beweging wordt gedetecteerd. De
lampen gaan ook automatisch weer uit als er
geen beweging meer wordt gedetecteerd
Dag- en nachtinstelling

Schakelt automatisch een zachte nachtlampje
in. Het is mogelijk verschillende
lichtinstellingen te programmeren voor dag en
nacht. Overdag kan de sensor een helderwit
licht triggeren dat je helpt beter ter zien. 's
Nachts kan het een zacht nachtlampje

Schakelt de lampen alleen in als dat nodig is.
Dankzij een ingebouwde daglichtsensor gaan je
lampen alleen aan als dat nodig is. Je kunt de
lichtgevoeligheid van de sensor gemakkelijk
aanpassen in de Philips Hue App, zodat de
sensor alleen triggert als je dat beetje extra
licht nodig hebt. Als er geen beweging meer
wordt gedetecteerd, dimmen de lampen
voordat ze na een geselecteerde tijd
automatisch uitschakelen. De bewegingssensor
helpt je ook energie te besparen door
automatisch de lampen uit te doen in ruimten
die niet gebruikt worden

Geen kabels, dus je kunt hem overal in je
woning neerzetten. De bewegingssensor heeft
batterijvoeding, dus hij is volledig draadloos en
laat zich eenvoudig overal in je woning
installeren. Het instellen is een kwestie van
enkele minuten. Zet hem eenvoudig op een
boekenplank of een kastje of monteer hem aan
de wand of het plafond met de meegeleverde
schroef. Je kunt hem met de ingebouwde
magneet zelfs op metalen oppervlakken zoals
je koelkast bevestigen. De detectiehoek is
gemakkelijk aan te passen door de sensor in de
juiste richting te draaien
Vereist een Philips Hue Bridge

Dit product vereist een verbinding met de
Philips Hue Bridge

8718696743171

Bewegingssensor

Specificaties
De schakelaar

Inhoud van de doos
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IP-waarde: IP42
Minimale levensduur batterij: 2 jaar
Montageopties: los
Software geschikt voor upgrades: bij verbinding
met de Hue Bridge
Lengte sensor: 20 mm
Hoogte sensor: 55 mm
Breedte sensor: 55 mm
ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4

Brug: Nee
Ethernetkabel: Nee
Stroomadapter: Nee
Hue-lampen: Nee
Hue-dimmer: Nee
Hue-lampen, wit: Nee

Garantie
• 2 jaar
•
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