
Slår lysene automatisk
Slå på smartbelysningen din ved hjelp av bevegelse. Den

batteridrevne Hue Motion sensor kan enkelt installeres hvor som

helst i hjemmet. 

Ubegrensede muligheter

• Krever en Philips Hue-bro

• Aktivere Hue intelligente lys ved hjelp av bevegelsessensorer

• Dagslyssensor oppdager lys

• Monter bevegelsessensorene hvor som helst

• Tilpasning av lys med bevegelsessensor

Bevegelsessensor

Hue

Trådløs installasjon

Batteridrevet

Automatiser lysene dine

Kan monteres overalt
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Høydepunkter
Krever en Philips Hue-bro

Dette produktet krever en tilkobling til
Philips Hue-broen

Aktivere Hue bevegelsessensor

Legg til en Philips Hue
bevegelsessensor til ditt intelligente
belysningssystem for å automatisk slå
på lysene dine når bevegelse er
oppdaget, slik at du kan bevege deg
trygt i hjemmet ditt.

Dagslyssensor

Den integrerte dagslyssensoren i Hue
Motion oppdager når det er nok lys,
slik at lysene ikke slås på før du trenger
dem. Hvis du synes det er for mørkt,
justerer du sensitiviteten til sensoren i
Philips Hue-appen slik at den aktiveres
tidligere.

Montér hvor som helst

Bevegelsessensoren til Philips Hue
intelligente lys er batteridrevet og
trådløs, slik at du kan installere den
hvor som helst i hjemmet ditt. Plasser
den på en hylle, monter den på en
vegg eller i taket med én skrue, eller
legg den på en magnetisk overflate
med magneten som følger med.

Tilpasning av lys med
bevegelsessensor

Med Hue intelligente
bevegelsessensoren, kan du tilpasse
intensiteten på lysene avhengig av
tidspunktet på døgnet. Om kvelden kan
du stille inn bevegelsesføleren til å gi et
mildt nattlys for å vise vei i mørket. På
dagtid kan du utløse et skarpt hvitt lys
for å lyse opp rommene dine.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: White

• Materiale: plast

Miljøet

• Maks fuktighet ved drift: skal brukes
innendørs

• Driftstemperatur: 0–40 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Bærbar: Ja

Garanti

• 2 år: Ja
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Mål og vekt på produktet

• Høyde: 5,5 cm

• Lengde: 3 cm

• Nettovekt: 0,065 kg

• Bredde: 5,5 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Vekt: 65

• Batteritype: AAA – batteri med
streker, blyant

Bryteren

• Batterier følger med: 2 x AAA

• IP-klasse: IP42

• Batteriets levetid er på minimum: 2 et

• Monteringsalternativer: frittstående,
vegg

• Dybde for sensor: 20 mm

• Sensorhøyde: 55 mm

• Sensorbredde: 55 mm

• Programvareoppgraderbar: når den er
koblet til Hue bridge

Hva støttes

• Philips Hue-appen: iOS 11 og nyere,
Android 7.0 og nyere

• Stemmeassistenter: Amazon Alexa,
Google Assistent, Apple HomeKit (via
Hue Bridge), Microsoft Cortana (via
Hue Bridge)

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718696743171

• Nettovekt: 0,100 kg

• Bruttovekt: 0,154 kg

• Høyde: 16,500 cm

• Lengde: 5,500 cm

• Bredde: 8,800 cm

• Materialnummer (12NC):
929001260761
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