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utomatické prepínanie svetiel
 zaistenie ešte väčšieho pohodlia
tomaticky ovládajte vonkajšie svetlá pridaním exteriérového snímača Philips Hue do 
jho systému. Snímač môžete umiestniť kamkoľvek, pretože je napájaný pomocou 

térie a je úplne bezdrôtový. Svetlá aktivujete, keď popri ňom jednoducho prejdete.

Jednoduché ovládanie a pohodlie
• Automatické zapnutie požadovaných svetiel
• Každodenné hrejivé privítanie
• Vydeste nepozvaných hostí

Špeciálne určené do exteriéru
• Odoláva všetkým poveternostným podmienkam
• Nainštalované v priebehu niekoľkých minút
• Umiestnite ho tam, kde chcete

Úplné ovládanie z inteligentného zariadenia pomocou Hue Bridge
• Vyžaduje zariadenie Philips Hue Bridge



 Každodenné hrejivé privítanie

Vychutnajte si pohodlie automatického 
rozsvietenia svetiel pri príchode domov. 
Vybaľte si veci z auta alebo vstúpte do domu 
vždy pri pohodlnom vonkajšom osvetlení. Máte 
priateľov? Keď sa približujú k predným dverám, 
privítajte ich pozvoľným zapnutím svetiel.

Nainštalované za okamih

Exteriérový snímač sa ľahko montuje a je plne 
bezdrôtový. Preto na inštaláciu nepotrebujete 
elektrikára. Rozbaľte snímač, nastavte ho cez 
aplikáciu a nainštalujte ho kamkoľvek, kde 
chcete. Konfigurácia snímača a nastavenie 
citlivosti na denné svetlo a pohyb sa vykonávajú 
aj pomocou aplikácie Philips Hue.

Umiestnite ho tam, kde chcete

Súprava sa dodáva s rôznymi montážnymi 
prvkami, takže ju môžete pripevniť na stenu, 

vnútorný či vonkajší roh steny alebo stĺp. 
Môžete ju tiež namontovať na stĺp alebo na 
odkvapový zvod. Preto je ideálna pre váš dvor, 
okolie dverí či garáže alebo akékoľvek dôležité 
miesto pri dome.

Vyžaduje zariadenie Philips Hue Bridge

Prepojte svetlá Philips Hue pomocou 
zariadenia Bridge a ovládajte ich smartfónom 
alebo tabletom prostredníctvom aplikácie 
Philips Hue. Prípadne ovládajte svetlá Philips 
Hue pomocou interiérového stmievacieho 
spínača Philips Hue, ktorý umožňuje ich 
zapínanie, vypínanie a stmievanie.

Odoláva každému počasiu

Tento exteriérový snímač Philips Hue je 
špeciálne navrhnutý na používanie vo 
vonkajších prostrediach a prešiel prísnymi 
testami na zabezpečenie jeho funkčnosti. Toto 
svietidlo má stupeň krytia IP54: je odolné voči 
striekajúcej vode vo všetkých smeroch. 
Produkt odolá silným dažďom a iným 
poveternostným podmienkam.

Vydeste nepozvaných hostí

Vďaka veľkému uhlu a rozsahu detekcie 
zaznamená exteriérový snímač akýkoľvek 
pohyb v blízkosti vášho domova. Môžete 
priamo zapnúť vonkajšie svetlá, aby ste 
nezvaných hostí osvietili. Môžete nastaviť 
interiérové osvetlenie tak, aby sa zdalo, že ste 
doma, aj keď ste práve preč.

Automatické zapnutie svetiel

Exteriérový snímač automaticky zapne svetlá 
Philips Hue, keď niekto ide okolo, v exteriéri aj 
interiéri. Po pripojení snímača k zariadeniu 
Bridge pomocou aplikácie Philips Hue môžete 
vybrať, ktoré svetlá sa rozsvietia, dokonca aj 
dnu v dome. Tiež si vyberte scénu alebo 
nastavenie svetla, ktoré by malo byť spustené. 
Integrovaný snímač zotmenia zaisťuje, že sa 
svetlá rozsvietia iba vtedy, keď je vonku tma, 
čo vám pomáha šetriť energiu.
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Hlavné prvky
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Spínač
• Stupeň krytia: IP54
• Minimálna životnosť batérií: 2 rok(y)
• Možnosti montáže: Na stene
• Hĺbka snímača: 56 mm

• Výška snímača: 76 mm
• Šírka snímača: 76 mm

Servis
• Záruka: 2 roky
•
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