
Aprinde automat
luminile
Controlați luminile de exterior automat cu un senzor de exterior

Philips Hue. Amplasați oriunde senzorul alimentat de baterie,

complet wireless și apoi pur și simplu treceți prin apropiere pentru

ca luminile să se aprindă.  

Control și confort facile

• Un bun-venit călduros, zilnic

• Îndepărtează musafirii neinvitați

• Pornește automat luminile dorite

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

• Necesită o consolă Philips Hue

Concepută special pentru exterior

• Rezistent la toate condițiile meteorologice

• Instalare în câteva minute

• Așază-l unde dorești

Senzor pentru
exterior

Hue

Instalare wireless

Funcționează cu baterii

Rezistență la intemperii

Automatizează luminile
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Repere
Un bun-venit călduros, zilnic

Bucură-te de confortul luminilor care
se aprind automat atunci când ajungi
acasă. Descarcă mașina și intră în casă
cu ajutorul luminilor de exterior. Ai
prieteni în vizită? Întâmpină-i cu lumini
care se aprind ușor pe măsură ce se
apropie de ușa de la intrare.

Îndepărtează musafirii neinvitați

Datorită unghiului de acțiune și
intervalului de detectare larg, senzorul
de exterior va detecta orice mișcare din
apropierea locuinței tale. Acesta poate
porni direct luminile de exterior, pentru
a expune musafirii neinvitați. Poți seta
luminile de interior pentru a se aprinde,
astfel încât să pară că ești acasă, chiar
și atunci când nu ești.

Pornește automat luminile

Senzorul de exterior pornește automat
luminile Philips Hue atunci când trece
cineva prin apropiere, la exterior și la
interior. Conectând senzorul la consolă
prin aplicația Philips Hue, poți alege ce
lumini se aprind, chiar și în interiorul
locuinței. De asemenea, alege setarea
de scenă sau de lumină care să se
declanșeze. Senzorul amurg-răsărit
integrat garantează că luminile se
aprind doar atunci când este cu
adevărat întuneric afară, ajutându-te
să economisești energie.

Necesită o consolă Philips Hue

Conectează-ți luminile Philips Hue la
Bridge pentru a le controla de pe
smartphone sau tabletă prin aplicația
Philips Hue. Sau controlează luminile
Philips Hue cu întrerupătorul cu
variator de interior Philips Hue pentru a
le aprinde/stinge și a le regla
intensitatea luminoasă.

Rezistent la toate condițiile
meteorologice

Acest senzor de exterior Philips Hue
este special conceput pentru utilizare
în mediile exterioare și a fost supus
unor teste riguroase pentru a se verifica
performanțele acestuia. Această lampă
este proiectată cu IP54: este protejată
împotriva stropirii cu apă din orice
direcție. Produsul va rezista la
precipitații puternice și alte condiții
meteorologice.

Instalare într-un minut

Senzorul de exterior este ușor de
montat și complet wireless. Astfel, nu
aveți nevoie de un electrician pentru
instalare. Nu trebuie decât să scoateți
senzorul din cutie, să îl configurați prin
intermediul aplicației și să îl instalați
unde doriți. Configurarea senzorului și
setarea sensibilității la lumină naturală
și mișcare se realizează, de asemenea,
prin aplicația Philips Hue.
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Așază-l unde dorești Kitul vine cu diverse componente
pentru montare, pentru a-l putea
monta pe un perete plat sau în colțul
interior sau exterior al unui perete sau
stâlp. De asemenea, îl poți monta pe un
stâlp sau un burlan. Prin urmare, este
perfect pentru curtea din fața casei,
lângă ușă, garaj sau în orice loc din
casă unde este necesar.

Specificaţii
Design și finisaj

• Culoare: negru

• Material: plastic

Protecția mediului

• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)

• Temperatură operațională: între -20
°C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse

• Portabil: Nu

Garanție

• 2 ani: Da

Informații ambalaj

• EAN: 8719514342262

Consum de energie

• Etichetă de eficiență energetică (EEL):
n/a

Service

• Garanție: 2 ani

Întrerupătorul

• Baterii incluse: 2 x AA

• Clasificare IP: IP54

• Durată de viață minimă a bateriei: 2 a

• Opțiuni de montare: perete, de sine
stătătoare

• Software upgradabil: când se
conectează la consola Hue Bridge

Ce este acceptat?

• Aplicația Philips Hue: Android 8.0 și
versiuni ulterioare, iOS 13 și versiuni
ulterioare

Design și finisaj

• Culoare: negru

• Umiditate operațională: 5% <H<95%
(fără condens)

• 2 ani: Da

• EAN/UPC - produs: 8719514342262

• Garanție: 2 ani

• Baterii incluse: 2 x AA

• Temperatură operațională: între -20
°C și 45 °C

• Greutate netă: 0,186 kg

• Material: plastic

• Greutate brută: 0,300 kg

• EAN: 8719514342262

• Înălțime: 174,000 mm

• Clasificare IP: IP54

• Lungime: 146,000 mm

• Lățime: 72,000 mm

• Durată de viață minimă a bateriei: 2 a

• Aplicația Philips Hue: Android 8.0 și
versiuni ulterioare, iOS 13 și versiuni
ulterioare

• Opțiuni de montare: perete, de sine
stătătoare

• Software upgradabil: când se
conectează la consola Hue Bridge

• Portabil: Nu
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