Sensor Gerakan
Aksesori Pintar
Dioperasikan dengan baterai
Plastik/Putih
Berfungsi dengan semua
produk WiZ Connected
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Smart lighting untuk
kehidupan sehari-hari
Anda
Philips smart LED motion sensor nirkabel indoor membuat lampu
menyala otomatis saat Anda berjalan melewatinya, dan otomatis
mati saat Anda tidak ada. Tempatkan sensor, yang telah disertakan
bersama baterai, di pintu masuk atau lorong, lalu atur untuk
menyalakan atau mematikan lampu ke pengaturan yang Anda
inginkan pada waktu tertentu.
Instalasi mudah
• Instalasi mudah. Bertenaga baterai. Tidak perlu kabel listrik.
Kendali cerdas
• Kontrol seluruh ruangan
• Berfungsi bahkan tanpa Wi-Fi (setelah pairing).
Fitur pintar
• Otomatiskan lampu Anda. Berfungsi dengan semua produk WiZ
Connected.
• Pengaturan fleksibel
Perangkat cerdas
• Deteksi gerakan berjangkauan luas sejauh 3 meter.
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Mode cahaya
• Memicu berbagai mode cahaya
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Kelebihan Utama
Instalasi mudah
Bertenaga baterai, tidak perlu kabel
listrik. Pemasangan cepat dan mudah
dengan sekrup di plafon/dinding atau
tempatkan di meja.
Kontrol seluruh ruangan
Sensor dipasang di satu ruangan dan
memicu semua lampu di ruangan
tersebut. Anda dapat memindahkan
sensor di aplikasi jika ingin memicu
lampu di ruangan lain
Berfungsi bahkan tanpa Wi-Fi
Sensor berkomunikasi langsung
dengan lampu WiZ. Sensor ini
berfungsi bahkan saat Wi-Fi Anda tidak
aktif.

Mengotomatiskan lampu Anda
Anda dapat mengatur lampu untuk
menyala/mati atau mengubah mode
cahaya sesuai dengan deteksi gerakan.
Fitur ini berfungsi dengan semua
produk WiZ Connected
Pengaturan fleksibel
Atur lampu untuk menyala pada
kecerahan tertentu atau mode tertentu
seperti lampu malam hari atau siang
hari. Anda dapat mengonfigurasi apa
yang terjadi jika gerakan tidak lagi
terdeteksi, dan durasinya
Deteksi berjangkauan luas
Jangkauan deteksi sejauh 3 meter
dengan sudut berkas cahaya 120
derajat

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: plastik
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Baterai termasuk: Tidak
• Area Deteksi: 3m / 120 degree
• Jarak Kontrol: 15 m
Konsumsi daya
• Voltase: 3 V
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 5 cm
• Panjang: 6,2 cm
• Berat bersih: 0,057 kg
• Lebar: 6,2 cm
Layanan
• Jaminan: 2 tahun
Spesifikasi teknis
• Jenis baterai: LR6 (AA)
• Kode IP: IP20
• Kelas perlindungan: Kelas III

Dimensi dan berat kemasan [PIR
SENSOR WITH WIFI]
• EAN/UPC - produk: 8719514261488
• Berat bersih: 0,100 kg
• Berat kotor: 0,110 kg
• Tinggi: 13,000 cm
• Panjang: 7,000 cm
• Lebar: 7,000 cm
• Nomor bahan (12NC): 929002422307
Dimensi dan berat kemasan [PIR
SENSOR WITH WIFI w/batteries]
• EAN/UPC - produk: 8719514261488
• Berat bersih: 0,137 kg
• Berat kotor: 0,140 kg
• Tinggi: 13,000 cm
• Panjang: 7,000 cm
• Lebar: 7,000 cm
• Nomor bahan (12NC): 929002422337

Memicu berbagai mode cahaya
"Dengan mengatur Ritme untuk
ruangan di aplikasi WiZ, Anda dapat
membuat sensor memicu berbagai
mode cahaya pada waktu yang
berbeda-beda dalam sehari"
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