
Automaatselt
sisselülituvad tuled
Reguleerige välisvalgusteid automaatselt Philips Hue õueanduriga.

Paigaldage patareitoitel täiesti juhtmevaba andur ükskõik kuhu ja

valgustite sisselülitamiseks lihtsalt kõndige mööda.  

Lihtne ja mugav juhtimine

• Soe tervitus iga päev

• Peletage soovimatud külalised eemale

• Lülitage soovitud tuled automaatselt sisse

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

• Vajalik on Philips Hue sild

Kujustatud spetsiaalselt õue jaoks

• Vastupidav kõigile ilmastikutingimustele

• Paigaldamine vaid mõne minutiga

• Paigaldage soovitud kohta

Õueandur

Hue

Juhtmevaba paigaldamine

Akutoitel

Ilmastikukindel

Muudab tuled automaatseks
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Esiletõstetud tooted
Soe tervitus iga päev

Proovige mugavust, mida pakuvad teie
koju jõudmisel automaatselt
sisselülituvad valgustid. Laadige oma
autost asju välja, sisenege majja – seda
kõike välisvalgustite mugavuse abil.
Kas teil tulevad sõbrad külla? Tervitage
neid õrnalt süttivate valgustitega, kui
nad esiuksele lähenevad.

Peletage soovimatud külalised eemale

Tänu suurele vaatenurgale ja
tuvastusalale märkab õueandur teie
kodu lähedal kõiki liikumisi. See saab
teie välisvalgustid automaatselt sisse
lülitada, et soovimatud külalised
valgusega paljastada. Saate seada
sisevalgustid sisse lülituma, et jätta
mulje, nagu oleksite kodus, isegi kui te
pole.

Lülitage tuled automaatselt sisse

Õueandur lülitab teie Philipsi Hue
valgustid kellegi möödumisel
automaatselt sisse, nii toas kui ka õues.
Kui ühendate anduri rakenduse Philips
Hue app kaudu sillaga, saate valida,
isegi teie kodu sisevalgustite hulgast,
millised tuled süttivad. Samuti saate
valida käivitatava stseeni või valguse
seadistuse. Integreeritud hämarikust
koiduni andur tagab, et valgustid
lülituvad sisse ainult siis, kui väljas on
ka tegelikult pime, aidates teil säästa
energiat.

Vajalik on Philips Hue sild

Ühendage Philips Hue valgustid sillaga,
et juhtida neid Philips Hue
rakendusega oma nutitelefonist või
tahvelarvutist. Või juhtige oma Philipsi
Hue valgusteid Philips Hue
siseruumides asuva hämarduslülitiga,
millega saab valgustit sisse ja välja
lülitada ning hämardada.

Vastupidav igale ilmale

Philips Hue õueandur on loodud
spetsiaalselt kasutamiseks
väliskeskkondades ja on vastupidavuse
tagamiseks läbinud põhjalikud katsed.
Sellel valgustil on tase IP54, mis
tähendab, et see on kaitstud mis tahes
suunast tulevate veepritsmete eest.
Toode talub tugevat vihmasadu ja
muid ilmastikutingimusi.

Paigaldamine vaid minutiga

Õueandurit on lihtne paigaldada ja see
on täiesti juhtmevaba. Seega pole
paigaldamiseks vaja kutsuda elektrikut.
Lihtsalt pakkige andur lahti, seadistage
see rakenduse kaudu ja paigaldage
soovitud kohta. Anduri
konfigureerimine ning päevavalguse ja
liikumise tundlikkuse seadistamine
toimub samuti rakenduse Philips Hue
kaudu.
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Paigaldage soovitud kohta Komplektis on erinevad
kinnitusvahendid, mis võimaldavad
paigaldamist tasasele seinale või seina
või samba sise- või välisnurka. Anduri
saab paigaldada ka postile või
vihmaveerennile. Seega sobib see
ideaalselt teie esiaeda, ukse või garaaži
juurde või mõnda teise tähtsasse kohta
teie kodu ümber.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värvus: must

• Materjal: plast

Keskkonnahoidlik

• Õhuniiskus töökeskkonnas: 5%
<H<95% (mittekondenseeruv)

• Töötemperatuur: –20 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

• Kaasaskantav: Ei

Garantii

• 2 aastat: Jah

Pakendi teave

• EAN: 8719514342262

Võimsustarve

• Energiatõhususe märgis (EEL): n/a

Hooldus

• Garantii: 2 aastat

Lüliti

• Kaasas akud: 2 x AA

• IP-klass: IP54

• Minimaalne aku kestvus: 2 aastat

• Kinnitusvõimalused: seinale,
eraldiseisev

• Uuendatav tarkvara: Hue Bridge'iga
ühendatult

Toetatud süsteemid

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

Pakendi mõõtmed ja kaal

• EAN/UPC – toode: 8719514342262

• Kaal pakendita: 0,186 kg

• Brutokaal: 0,300 kg

• Kõrgus: 174,000 mm

• Pikkus: 146,000 mm

• Laius: 72,000 mm

• Materjali number (12NC):
929003067401
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