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Porneşte luminile

Declanşate de mişcare
Adaugă un senzor de mişcare sistemului Philips Hue pentru confort, linişte şi economie. 
Funcţionează cu baterii şi este wireless complet, astfel încât să-l poţi amplasa oriunde în 
locuinţă. Uşor de configurat prin intermediul aplicaţiei Philips Hue.

Plasează-l oriunde
• Fără fire, astfel că îl poţi plasa oriunde în casă

Sistem ușor, fiabil și compatibil cu tehnologiile viitoare
• Conectează până la 50 de lumini Philips Hue

Senzorul integrat de lumină naturală economisește energie
• Aprinde luminile numai când este necesar

Pornește și oprește automat luminile Hue
• Declanșează luminile Hue la detectarea unor mișcări
• Aprinde automat o lumină plăcută de noapte



 Detecţie automată a mișcării
Conectează senzorul de mișcare Philips Hue la 
consola Philips Hue prin aplicaţia Philips Hue și 
acesta va aprinde automat luminile Philips Hue când 
intri în cameră. Perfect pentru baie, hol, demisol sau 
garaj. Din aplicaţie poţi alege care setare de scenă sau 
de lumină să se declanșeze la detectarea mișcării. 
Când nu este detectată nicio mișcare, luminile se 
sting automat.

Setare pe timp de zi și de noapte
Se pot configura setări diferite pentru zi și noapte. În 
timpul zilei, senzorul poate declanșa o lumină clară 
albă pentru a te ajuta să vezi mai bine. În timpul 
nopţii, acesta poate aprinde o lumină plăcută de 
noapte când tu sau copilul tău vă ridicaţi din pat. 
Suficient pentru a te orienta în întuneric, fără a trezi 
restul familiei.

Extinde-ţi ecosistemul

Poţi conecta până la 50 de lumini și accesorii diferite 
la consola Philips Hue (nu este inclusă). Începe cu 
oricare dintre kiturile de iniţiere disponibile sau cu o 
singură consolă și începe să adaugi produse Philips 
Hue. Apoi îţi poţi controla luminile printr-o singură 
mișcare cu degetul prin aplicaţia Philips Hue pentru 
iOS și Android. Philips Hue are la bază ZigBee, o 
tehnologie economică și fiabilă pentru a-ţi controla 
luminile. Sistemului i se adaugă constant caracteristici 
noi și îmbunătăţiri. Actualizările software și firmware 
sunt efectuate wireless și fără probleme, direct pe 
produsul tău Philips Hue.

Senzor pentru lumină naturală integrat
Datorită unui senzor de lumină integrat, luminile tale 
se aprind numai atunci când este necesar. Poţi 
schimba cu ușurinţă sensibilitatea la lumină din 
aplicaţia Philips Hue, astfel încât senzorul să 
declanșeze numai atunci când ai nevoie de puţină 
lumină în plus. Totodată, senzorul de mișcare te ajută 
să economisești energie electrică, stingând automat 
luminile în zonele care nu sunt utilizate. Când nu se 
mai detectează nicio mișcare, luminile se estompează 
înainte de a se stinge automat după un timp selectat.

Fără fire - plasează-l oriunde
Senzorul de mișcare este alimentat cu baterii, astfel 
că este complet wireless și ușor de instalat oriunde 
în casă. Configurarea se face în câteva minute. Pur și 
simplu pune-l pe un raft, pe o masă sau montează-l 
pe un perete sau pe tavan folosind șurubul inclus. Îl 
poţi atașa chiar și magnetic pe suprafeţe metalice. 
Poţi regla unghiul de detecţie orientând senzorul în 
direcţia dorită.
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Comutatorul
• Clasificare IP: IP42
• Durată de viaţă minimă a bateriei: 2 an(i)
• Opţiuni de montare: de sine stătătoare
• Software upgradabil: când este conectat la consola 

Hue
• Adâncimea senzorului: 20 mm
• Înălţimea senzorului: 55 mm
• Lăţimea senzorului: 55 mm
• ZigBee Light Link (legătură): protocol IEEE 

802.15.4

Ce este în cutie?
• Bridge: Nu
• Cablu de reţea ethernet: Nu
• Adaptor de curent electric: Nu
• Becuri Hue: Nu
• Variator Hue: Nu
• Becuri HueWhite: Nu

Garanţie
• 2 ani
•
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