
Acende as luzes de
forma automática
Acione as luzes inteligentes através do movimento. O Hue Motion

sensor a pilhas pode ser facilmente instalado em qualquer local da

sua casa. 

Possibilidades ilimitadas

• Requer uma Philips Hue Bridge

• Ativação de luzes inteligentes com sensores de movimento

• O sensor de luz natural deteta luz

• Monte o sensor de movimento em qualquer local

• Personalizar as luzes com sensor de movimento

Hue Motion sensor

Hue

Instalação sem fios

Alimentação a pilhas

Automatiza as luzes

Monta-se em qualquer local
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Destaques
Requer uma Philips Hue Bridge

Este produto requer uma ligação à
ponte Philips Hue

Ativação com sensor de movimento

Adicione um sensor de movimento
Philips Hue ao seu sistema de
iluminação inteligente para ligar
automaticamente as luzes quando for
detetado movimento, ajudando-o a
navegar com segurança pela sua casa.

Sensor de luz natural

O sensor de luz natural integrado do
sensor de movimento Hue deteta
quando ainda há luz natural suficiente,
para que as luzes não acendam até
precisar. Se ainda estiver muito escuro,
ajuste a sensibilidade à luz do sensor
na aplicação Philips Hue para
personalizar quando pretende que o
sensor de movimento seja ativado.

Montagem em qualquer local

O sensor de movimento para as luzes
inteligentes Philips Hue é alimentado a
pilhas e completamente sem fios, o
que lhe permite instalá-lo em qualquer
local dentro de casa. Coloque-o numa
prateleira, monte-o numa parede ou
teto com apenas um parafuso ou
coloque-o em qualquer superfície
magnética com o íman incluído.

Personalizar as luzes com sensor de
movimento

Com o Hue motion sensor, pode
personalizar as luzes que acendem e a
respetiva intensidade, dependendo da
hora do dia. Durante a noite, configure
o sensor de movimento para acionar
luzes noturnas suaves para se orientar
no escuro. Durante o dia, acione uma
luz branca pura para inundar os
corredores.

Especificações
Design e acabamento

• Cor: branco

• Material: plástico

Ambiental

• Humidade de funcionamento:
adequado para utilização no interior

• Temperatura de funcionamento: 0 °C
- 40 °C
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Funcionalidade extra/acessório incl.

• Portátil: Sim

Garantia

• 2 anos: Sim

Consumo de energia

• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): n/a

Dimensões e peso do produto

• Altura: 5,5 cm

• Comprimento: 3 cm

• Peso líquido: 0,065 kg

• Largura: 5,5 cm

Assistência

• Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

• Peso: 65 g

• Tipo de bateria: AAA - bateria em
bloco, bateria cilíndrica

O interruptor

• Pilhas incluídas: 2 x AAA

• Classificação IP: IP42

• Vida útil mínima da bateria: 2 a

• Opções de montagem:
Posicionamento livre, parede

• Profundidade do sensor: 20 mm

• Comprimento do sensor: 55 mm

• Largura do sensor: 55 mm

• Actualizável através de software:
quando ligado a uma Hue Bridge

Compatível com

• aplicação Philips Hue: IOS 13 e
superior, Android 8.0 e superior

• Assistentes de voz: Amazon Alexa,
Google Assistente, Apple HomeKit
(através de Ponte Hue), Microsoft
Cortana (através de Ponte Hue)

Design e acabamento

• Cor: branco

• Humidade de funcionamento:
adequado para utilização no interior

• 2 anos: Sim

• EAN/UPC - produto: 8719514342125

• Garantia: 2 ano(s)

• Pilhas incluídas: 2 x AAA

• Temperatura de funcionamento: 0 °C
- 40 °C

• Peso líquido: 0,078 kg

• Material: plástico

• Peso bruto: 0,130 kg

• Altura: 174,000 mm

• Altura: 5,5 cm

• Classificação IP: IP42

• Comprimento: 55,000 mm

• Largura: 72,000 mm

• Comprimento: 3 cm

• Peso líquido: 0,065 kg

• Vida útil mínima da bateria: 2 a

• aplicação Philips Hue: IOS 13 e
superior, Android 8.0 e superior

• Largura: 5,5 cm

• Opções de montagem:
Posicionamento livre, parede

• Assistentes de voz: Amazon Alexa,
Google Assistente, Apple HomeKit
(através de Ponte Hue), Microsoft
Cortana (através de Ponte Hue)

• Profundidade do sensor: 20 mm

• Comprimento do sensor: 55 mm

• Largura do sensor: 55 mm

• Actualizável através de software:
quando ligado a uma Hue Bridge

• Peso: 65 g

• Tipo de bateria: AAA - bateria em
bloco, bateria cilíndrica

• Portátil: Sim
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