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e ulkovalaistuksen ohjauksesta automaattista asentamalla järjestelmääsi 
ilips Hue Outdoor -tunnistin. Tunnistimen voi asentaa mihin tahansa, sillä se on 
ristokäyttöinen ja toimii langattomasti. Kävele vain tunnistimen ohi, niin valot syttyvät.

Luotettava ja mukava
• Kytke haluamasi valot päälle automaattisesti
• Valot toivottavat sinut aina tervetulleeksi
• Säikäytä kutsumattomat vieraat tiehensä

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön
• Säänkestävä rakenne
• Nopea asentaa
• Asenna haluamaasi paikkaan

Lisätoimintojen täydellinen hallinta Hue-sillan avulla
• Tarvitset Philips Hue -sillan



 Valot toivottavat sinut aina 
tervetulleeksi

Valot syttyvät automaattisesti, kun saavut 
kotiin. Pura tavarat autostasi ja astu kotiisi 
miellyttävän ulkovalaistuksen saattelemana. 
Odotatko ystäviä kylään? Toivota heidät 
tervetulleeksi asteittain syttyvillä valoilla, kun 
he astelevat kohti oveasi.

Todella nopea asentaa

Outdoor-tunnistin on helppo asentaa, ja se 
toimii täysin langattomasti, joten asentamiseen 
ei tarvita sähkömiestä. Pura tunnistin 
pakkauksesta, ota se käyttöön sovelluksen 
kautta ja asenna se haluamaasi paikkaan. Myös 
tunnistimen asetukset sekä 
päivänvalotunnistimen ja liiketunnistimen 
herkkyys määritetään Philips Hue -sovelluksen 
kautta.

Asenna haluamaasi paikkaan

Pakkaus sisältää erilaisia asennusosia, joiden 
avulla voit asentaa sen seinälle, tolppaan tai 
seinän sisä- tai ulkokulmaan. Se voidaan asentaa 
myös pylvääseen tai sadevesiputkeen. Näin 
ollen se soveltuu täydellisesti etupihalle, oven 
lähelle, autotalliin tai mihin tahansa sopivaan 
paikkaan talon lähellä.

Tarvitset Philips Hue -sillan

Liittämällä Philips Hue -valot siltaan voit säätää 
valojasi älypuhelimella tai tabletilla Philips Hue 
-sovelluksen avulla. Philips Hue -
sisätilanhimmentimen avulla voit myös 
sammuttaa ja sytyttää Philips Hue -valot sekä 
käyttää himmennystoimintoja.

Säänkestävä rakenne

Philips Hue Outdoor -tunnistin on suunniteltu 
käytettäväksi ulkona, ja sen suorituskyky on 

testattu vaativissa olosuhteissa. Tämän lampun 
luokitus on IP54, eli se on roiskevesisuojattu ja 
kestää niin rankkasateet kuin muutkin 
sääolosuhteet.

Säikäytä kutsumattomat vieraat 
tiehensä

Laajan kuvakulman ja havaintoalueen ansiosta 
Outdoor-tunnistin havaitsee kaiken liikkeen 
kotisi lähellä. Se voi paljastaa kutsumattomat 
vieraat hetkessä kytkemällä ulkovalot päälle. 
Voit myös määrittää sisävalot syttymään ja 
antaa näin vaikutelman siitä, että olisit kotona, 
vaikka olisit jossakin muualla.

Kytke valot päälle automaattisesti

Outdoor-tunnistin kytkee Philips Hue -valot 
päälle automaattisesti, kun joku kävelee sen ohi 
sisällä tai ulkona. Liittämällä tunnistimen 
Philips Hue -sovelluksen kautta siltaan voit 
valita, mitkä valot kytkeytyvät päälle – niin 
ulkona kuin sisälläkin. Valitse myös, minkä 
valaistusvaihtoehdon tai -asetuksen haluat 
kytkeytyvän päälle. Integroidun 
päivänvalotunnistimen ansiosta valot syttyvät 
vasta pimeän tultua, mikä säästää sähköä.
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Kytkin
• IP-luokitus: IP54
• Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 2 vuotta
• Asennusvaihtoehdot: seinä
• Tunnistimen syvyys: 56 mm

• Tunnistimen korkeus: 76 mm
• Tunnistimen leveys: 76 mm

Huolto
• Takuu: 2 vuotta
•
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