
Slår lysene på
automatisk
Styr belysningen utendørs automatisk med en Philips Hue

utendørssensor. Sett den batteridrevne sensoren og helt trådløse

sensoren hvor som helst – og så trenger du bare å gå forbi for å slå

på lysene.  

Enkel styring og god komfort

• En varm velkomst hver eneste dag

• Hold ubudne gjester vekk

• Slå automatisk på de lysene du ønsker

Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

• Krever en Philips Hue Bridge

Spesialdesignet for utendørs områder

• Tåler alle værforhold

• Installert i løpet av få minutter

• Plasser den der du vil ha den

Utendørssensor

Hue

Trådløs installasjon

Batteridrevet

Værbestandig

Automatiser lysene dine
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Høydepunkter
En varm velkomst hver eneste dag

Opplev komforten av at lysene slår seg
på automatisk når du kommer hjem. Du
kan f.eks. pakke ut av bilen din og gå
inn i huset uten å skulle gå og slå på
lyset. Venter du besøk? Ønsk dem
velkommen med lys som gradvis slår
seg på når de nærmer seg
inngangsdøren.

Skrem bort uvedkomne

Takket være den store synsvinkelen og
det store deteksjonsområdet vil
utendørssensoren oppdage enhver
bevegelse i nærheten av hjemmet ditt.
Det kan automatisk slå på
utendørslysene dine for å lyse opp
ubudne gjester. Du kan programmere
innendørslysene til å slå seg på slik at
det ser ut til at du er hjemme, også når
du ikke er det.

Slå på lysene automatisk

Utendørssensoren slår på Philips Hue-
lysene automatisk når noen går forbi,
ute eller inne. Ved å koble sensoren til
broen din via Philips Hue-appen, kan
du velge hvilke lys som skal slås på,
også inne i selve huset. Velg også
scenen eller lysinnstillingen som skal
brukes. Den integrerte dagslyssensoren
sørger for at lysene bare slås på når det
faktisk er mørkt ute, slik at du kan spare
energi.

Krever en Philips Hue-bro

Koble Philips Hue-lyspærene til bridge
for å styre lysene fra smarttelefonen
eller nettbrettet via Philips Hue-appen.
Eller styr Philips Hue-lyskildene med
Philips Hue-dimmeren, som kan brukes
til å slå av/på og dimmefunksjonalitet.

Tåler alle typer vær

Denne utendørssensoren fra Philips
Hue er spesielt utformet for fuktige
utendørsmiljøer og har gjennomgått
omfattende testing for å sikre ytelsen.
Denne lampen er utformet med IP54:
noe som betyr at den er beskyttet mot
vannsprut. Produktet tåler kraftig
nedbør og andre værforhold.

Lynrask installasjon

Utendørssensoren er enkel å montere
og helt trådløs. Du trenger ikke en
elektriker. Pakk ut sensoren, Sett den
opp via appen og installer den der du
ønsker. Konfigurering av sensoren og
innstilling av dagslys og
bevegelsesfølsomhet gjøres også via
Philips Hue-appen.
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Plasser den der du vil ha den Utstyrspakken kommer med forskjellige
monteringskomponenter, slik at du kan
montere den på en flat vegg, eller på
det indre eller ytre hjørnet av en vegg
eller stolpe. Du kan også montere den
på en påle eller avløpsrør. Den passer
derfor til å montere foran huset, i
nærheten av døren, garasjen eller et

sted rundt huset som du opplever som
viktig.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: svart

• Materiale: plast

Miljøet

• Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 %
(ikke kondenserende)

• Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Bærbar: Nei

Garanti

• 2 år: Ja

Informasjon

• EAN: 8719514342262

Service

• Garanti: To år

Bryteren

• Batterier følger med: 2 x AA

• IP-klasse: IP54

• Batteriets levetid er på minimum: 2 et

• Monteringsalternativer: vegg,
frittstående

• Programvareoppgraderbar: når den er
koblet til Hue bridge

Hva støttes

• Philips Hue-appen: Android 8.0 og
nyere, IOS 13 og nyere

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8719514342262

• Nettovekt: 0,186 kg

• Bruttovekt: 0,300 kg

• Høyde: 17,400 cm

• Lengde: 14,600 cm

• Bredde: 7,200 cm

• Materialnummer (12NC):
929003067401
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