
Automaatselt
sisselülituvad tuled
Käivitage oma nutivalgustid liikudes. Akutoitel Hue liikumisanduri

saab lihtsasti paigaldada kodus kõikjale. 

Lõputud võimalused

• Vajalik on Philips Hue sild

• Lülitage nutivalgustid sisse liikumisanduriga

• Päevavalguse andur tajub valgust

• Paigaldage liikumisandur kuhu tahes

• Kohandage liikumisanduri valgusteid

Liikumisandur

Hue

Juhtmevaba paigaldamine

Akutoitel

Muudab tuled automaatseks

Saab paigaldada kuhu tahes
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Esiletõstetud tooted
Vajalik on Philips Hue sild

See toote tuleb ühendada Philips Hue
sillaga

Lülitage sisse liikumisanduriga

Lisage oma nutikasse
valgustussüsteemi Philips Hue
liikumisandur, et valgustid lülituks
liikumise peale sisse ja aitaks teil
turvaliselt kodus liikuda.

Päevavalguse andur

Hue liikumisandurisse integreeritud
päevavalgusandur tajub, kui väljas on
piisavalt valge ega lülita valgusteid
sisse enne, kui seda on vaja. Kui see on
teie jaoks ikkagi liiga hämar, saate
anduri valgustundlikkust rakenduse
Philips Hue app abil muuta, et see
lülituks sisse, kui soovite.

Paigaldage kuhu tahes

Philips Hue nutivalgustite jaoks
mõeldud liikumisandur töötab akutoitel
ja on täiesti juhtmevaba, mis
võimaldab selle paigaldamist kodus
igale poole. Asetage see riiulile,
kinnitage üheainsa kruviga seina või lae
külge või paigutage koos kaasasoleva
magnetiga magnetpinnale.

Kohandage liikumisanduri valgusteid

Hue liikumisanduriga saate kohandada
sisselülituvaid valgusteid ja nende
intensiivsust vastavalt kellaajale.
Seadistage liikumisandur õhtuks sisse
lülitama õrna valgust, mis teid pimedas
juhib, päeval aga täitke kogu koridori
karge valge valgusega.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: valge

• Materjal: plast

Keskkonnahoidlik

• Õhuniiskus töökeskkonnas: sobib
kasutamiseks siseruumides

• Töötemperatuur: 0 °C...40 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kaasaskantav: Jah

Garantii

• 2 aastat: Jah

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): n/a
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Toote mõõtmed ja kaal

• Kõrgus: 5,5 cm

• Pikkus: 3 cm

• Kaal pakendita: 0,065 kg

• Laius: 5,5 cm

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

• Kaal: 65 g

• Aku tüüp: AAA – pulkpatarei

Lüliti

• Kaasas akud: 2 x AAA

• IP-klass: IP42

• Minimaalne aku kestvus: 2 aastat

• Kinnitusvõimalused: eraldiseisev,
seinale

• Anduri sügavus: 20 mm

• Anduri kõrgus: 55 mm

• Anduri laius: 55 mm

• Uuendatav tarkvara: Hue Bridge'iga
ühendatult

Toetatud süsteemid

• rakendus Philips Hue: IOS 13 ja uuem,
Android 8.0 ja uuem

• Hääleassistendid: Amazon Alexa,
Google Assistant, Apple HomeKit
(Hue silla kaudu), Microsoft Cortana
(Hue silla kaudu)

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514342125

• Kaal pakendita: 0,078 kg

• Brutokaal: 0,130 kg

• Kõrgus: 174,000 mm

• Pikkus: 55,000 mm

• Laius: 72,000 mm

• Materjali number (12NC):
929003067501
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