
Valaistus kytkeytyy
päälle automaattisesti
Kytke älyvalot päälle liikkeen avulla. Paristokäyttöinen Hue-

liiketunnistin voidaan asentaa kotonasi vaivattomasti minne

tahansa. 

Rajattomat mahdollisuudet

• Tarvitset Philips Hue -sillan

• Kytke älyvalot päälle liiketunnistimilla

• Päivänvalotunnistin havaitsee valon

• Asenna liiketunnistin mihin tahansa

• Mukauta liiketunnistinvalaisimia

Liiketunnistin

Hue

Langaton asennus

Paristokäyttöinen

Automatisoi valaistuksesi

Asennettavissa mihin tahansa
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Kohokohdat
Tarvitset Philips Hue -sillan

Tämä tuote vaatii yhteyden Philips Hue
Bridge -siltaan

Kytke valot päälle liiketunnistimella

Kun lisäät älykkääseen
valaistusjärjestelmääsi Philips Hue
‑liiketunnistimen, sinun on helpompi
liikkua kotona, sillä valot kytkeytyvät
automaattisesti päälle tunnistimen
havaitessa liikettä.

Päivänvalotunnistin

Hue-liiketunnistimeen integroitu
päivänvalotunnistin havaitsee
päivänvalon, joten valot kytkeytyvät
päälle vasta silloin, kun niitä tarvitaan.
Jos kaipaat lisävaloa, voit muuttaa
tunnistimen valoherkkyyttä Philips Hue
app ‑sovelluksessa ja määrittää itse,
milloin haluat liiketunnistimen
aktivoituvan.

Asenna mihin tahansa

Philips Hue ‑älyvalaisimien
liiketunnistin on paristokäyttöinen ja
täysin langaton, joten voit asentaa sen
mihin tahansa kotonasi. Aseta se
hyllylle, kiinnitä se seinälle tai kattoon
yhdellä ruuvilla tai sijoita se mille
tahansa magneettipinnalle mukana
tulevan magneetin avulla.

Mukauta liiketunnistinvalaisimia

Älykkään Hue-liiketunnistimen avulla
voit muokata päälle kytkeytyviä valoja
ja niiden voimakkuutta
vuorokaudenajan mukaan. Illalla voit
määrittää liiketunnistimen kytkemään
päälle pehmeät yövalot, joiden avulla
näet kulkea pimeässä. Päiväsaikaan
taas voit täyttää kotisi kirkkaan
valkoisella valolla.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: White

• Materiaali: muovi

Ympäristöystävällisyys

• Käytönaikainen ilmankosteus:
soveltuu sisäkäyttöön

• Käyttölämpötila: 0–40 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Kannettava: Kyllä

Takuu

• 2 vuotta: Kyllä
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Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 5,5 cm

• Pituus: 3 cm

• Nettopaino: 0,065 kg

• Leveys: 5,5 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Paino: 65

• Akun/pariston tyyppi: AAA-
sormiparisto

Kytkin

• Sisältää akut: 2 x AAA

• IP-luokitus: IP42

• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 2 a

• Kiinnitysvaihtoehdot: vapaasti
seisova, seinä

• Tunnistimen syvyys: 20 mm

• Tunnistimen korkeus: 55 mm

• Tunnistimen leveys: 55 mm

• Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä
Hue-siltaan

Tuki

• Philips Hue -sovellus: iOS 11 tai
uudempi, Android 7.0 tai uudempi

• Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google
Assistant, Apple HomeKit (Hue-sillan
kautta), Microsoft Cortana (Hue-sillan
kautta)

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718696743171

• Nettopaino: 0,100 kg

• Bruttopaino: 0,154 kg

• Korkeus: 16,500 cm

• Pituus: 5,500 cm

• Leveys: 8,800 cm

• Materiaalitunnus (12NC):
929001260761
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