
 

 

Philips Hue
Buitensensor

Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Spatwaterdicht
Automatiseert je verlichting
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or jouw gemak
dien je buitenlampen automatisch door een Philips Hue buitensensor toe te voegen 
n je systeem. De sensor werkt op batterijen en is volledig draadloos, dus je kunt hem 
eral plaatsen. Zodra er iemand langsloopt, gaan je lampen aan.

Eenvoudige bediening en comfort
• Schakel automatisch de lampen in die jij wilt
• Elke dag een warm welkom
• Schrik ongewenste gasten af

Speciaal ontworpen voor buiten
• Bestand tegen alle weersomstandigheden
• Binnen enkele minuten klaar voor gebruik
• Plaats de sensor waar je maar wilt

Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue bridge
• Philips Hue Bridge vereist



 Elke dag een warm welkom

Wat is er fijner dan lampen die automatisch 
aangaan wanneer je thuiskomt? Ervaar het 
gemak van buitenverlichting, of je nu je spullen 
uit de auto haalt of je huis binnengaat. Komen 
er vrienden op bezoek? Geef ze een warm 
welkom met lampen die zacht gaan branden 
wanneer je gasten de voordeur bereiken.

Gemakkelijke installatie

De buitensensor is eenvoudig te installeren en 
volledig draadloos. Je hebt er dus geen 
elektricien voor nodig. Haal de sensor uit de 
verpakking, stel hem in via de app en plaats 
hem waar je maar wilt. In de Philips Hue app 
kun je ook de sensor configureren en de 
gevoeligheid voor daglicht en beweging 
instellen.

Plaats de sensor waar je maar wilt

Met de diverse meegeleverde 
installatieonderdelen, kun je de sensor op een 

gladde muur of in de binnen- of buitenhoek van 
een muur of pilaar plaatsen. Of je kunt hem aan 
een paal of regenpijp bevestigen. Perfect voor 
je voortuin, om de hoek van de deur, de garage 
of elke andere plek in en rondom huis waar je 
de sensor wilt gebruiken.

Philips Hue Bridge vereist

Verbind je Philips Hue lampen met de Hue 
Bridge en bedien ze via de Philips Hue app op 
je smartphone of tablet. Je kunt je Philips Hue 
lampen ook in- en uitschakelen of dimmen met 
de Philips Hue dimmer switch.

Bestand tegen elk weer

Deze Philips Hue buitensensor is speciaal 
ontworpen voor gebruik buitenshuis en is daar 
uitvoerig op getest. Deze lamp heeft de 
classificatie IP54 en is beschermd tegen 
opspattend water uit alle richtingen. Zware 
regenval en andere weersomstandigheden zijn 
dus geen probleem.

Schrik ongewenste gasten af

Dankzij de brede kijkhoek en het ruime 
detectiebereik bemerkt de buitensensor elke 
beweging rondom je huis. De sensor schakelt 
meteen je buitenlampen in om ongewenste 
gasten af te schrikken. Je kunt ook instellen dat 
de lampen in huis aangaan, zodat het lijkt alsof 
je thuis bent, ook als dat niet zo is.

Schakel automatisch lampen in

Wanneer er iemand langs de buitensensor 
loopt, worden automatisch je Philips Hue 
lampen ingeschakeld, zowel binnen als buiten. 
Door de sensor via de Philips Hue app met je 
Hue bridge te verbinden, kun je zelf aangeven 
welke lampen aangaan, zelfs in huis. Kies ook 
de scène of lichtinstelling die je wilt activeren. 
De ingebouwde schemersensor zorgt dat je 
lichten alleen aangaan wanneer het buiten echt 
donker is en helpt je zo energie te besparen.
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De dimmer switch
• IP-waarde: IP54
• Minimale levensduur batterij: 2 jaar
• Montageopties: muur
• Lengte sensor: 56 mm

• Hoogte sensor: 76 mm
• Breedte sensor: 76 mm

Service
• Garantie: 2 jaar
•
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