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Valaistus kytkeytyy päälle automaattisesti

helpon käytön takaamiseksi
Tee valaistuksen ohjauksesta automaattista asentamalla Philips Hue -järjestelmääsi 
liiketunnistin. Tunnistimen voi asentaa mihin tahansa osaan kotia, koska se on 
paristokäyttöinen ja toimii langattomasti. Kävele vain huoneeseen, ja valot syttyvät.

Helppokäyttöisyyttä
• Sytytä ja sammuta Hue-valot automaattisesti
• Päivä- ja yöasetus
• Integroitu päivänvalotunnistin
• Sijoita tärkeään paikkaan
• Tarvitset Philips Hue -sillan



 Kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois

Kytkee Philips Hue -valot päälle havaitessaan 
liikettä. Kun yhdistät Philips Hue -
liiketunnistimen Philips Hue -siltaasi Philips 
Hue -sovelluksella, Philips Hue -valot syttyvät 
automaattisesti astuessasi huoneeseen. 
Täydellinen käytävään, kylpyhuoneeseen, 
kellariin tai autotalliin. Voit valita sovelluksessa 
mitä valaistusasetusta käytetään, kun 
liiketunnistin havaitsee liikettä. Valot sammuvat 
automaattisesti, kun liikettä ei enää havaita.

Päivä- ja yöasetus

Sytyttää automaattisesti himmeän yövalon. 
Päivälle ja yölle on mahdollista määrittää 
erilaiset valaistusasetukset. Päivällä tunnistin 
voi sytyttää kirkkaan valkoisen valon, jotta 

näkisit paremmin. Yöllä sinun, kumppanisi tai 
lapsesi noustessa vuoteesta liiketunnistin voi 
sytyttää himmeän yövalon, jotta liikkuminen 
pimeässä olisi helppoa herättämättä muuta 
perhettä.

Integroitu päivänvalotunnistin

Kytkee valot päälle vain tarvittaessa. 
Integroidun päivänvalotunnistimen ansiosta 
valosi syttyvät vain tarvittaessa. Voit muuttaa 
tunnistimen valoherkkyyttä helposti Philips 
Hue -sovelluksella siten, että käytössäsi on 
juuri tarvittava määrä valoa. Kun liiketunnistin 
ei enää havaitse liikettä, valot himmenevät 
ennen sammumistaan valitun ajanjakson 
kuluttua. Liiketunnistin säästää energiaa 
sammuttamalla automaattisesti valot alueilta, 
joita ei käytetä

Kiinnitä mihin vain

Laitteessa ei ole johtoja, joten voit sijoittaa sen 
mihin tahansa kodissasi. Paristokäyttöinen 
liiketunnistin on täysin langaton ja helppo 
asentaa mihin tahansa kodissasi, ja sen 
käyttöönotto sujuu minuuteissa. Aseta 
liiketunnistin hyllylle tai sivupöydälle, tai 
kiinnitä se seinään tai kattoon mukana 
toimitetulla ruuvilla. Liiketunnistimessa on 
myös magneetti, joten se pysyy metallipinnoilla. 
Voit säätää tunnistuskulmaa kääntämällä 
liiketunnistimen haluamaasi suuntaan.

Tarvitset Philips Hue -sillan

Tämä tuote vaatii yhteyden Philips Hue -siltaan
8718696743171
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Kytkin
• IP-luokitus: IP42
• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 2 vuotta
• Kiinnitysvaihtoehdot: vapaasti seisova
• Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä Hue-siltaan
• Tunnistimen syvyys: 20 mm
• Tunnistimen korkeus: 55 mm
• Tunnistimen leveys: 55 mm
• Zigbee-valoyhteys: protokolla IEEE 802.15.4

Pakkauksen sisältö
• Silta: Ei
• Ethernet-verkkokaapeli: Ei
• Verkkolaite: Ei
• Hue-lamput: Ei
• Hue-himmennin: Ei
• Valkoiset Hue-lamput: Ei

Takuu
• 2 vuotta
•
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