Wi-Fi smart-plug | Schuko Type F | 10 A | 3-pak

General information

Fjernstyr mange elektriske apparater ved blot at slutte
dem til dette trådløse, intelligente stik og forbinde dem
med din smartphone eller tablet via din Wi-Fi-router.
Let opsætning
Du behøver ikke at være et teknisk geni eller elektriker for
at kunne fjernstyre og automatisere tilsluttede apparater
og enheder. Alt, hvad du rent faktisk behøver, er et
intelligent stik og din Wi-Fi-router. Vores intuitive app
giver dig mulighed for at tænde og slukke for apparater
via fjernbetjening og automatisk. Den kan tilmed arbejde
sammen med stemmestyringssystemer som f.eks.
Amazon Alexa eller Google Home.
Planlæg og foretag parring
Konfigurer tidsplaner, så stikket tænder for apparater,
eller slut dem til andre enheder for at skabe omgivende
scener, der kan aktiveres med en enkelt kommando eller
et tryk på en knap.
Om Nedis® SmartLife
Oplev et stort og stadigt voksende udvalg af produkter som f.eks. pærer, kontakter, fatninger, sensorer og
kameraer - der alle kan styres via en brugervenlig og
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intuitiv app. Med stemmestyringsfunktioner understøttet

Order code:

af Amazon Alexa og Google Home, hvor der er ikke behov
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for andet end dit eksisterende Wi-Fi-netværk, er dette det
forbundne, intelligente hjem på den nemme måde.

Packaging:

Giftbox with eurolock

Uanset om du er på udkig efter en enkelt intelligent pære

Brand name:

Nedis

eller fatning, eller du vil automatisere hele huset, kan du
her opleve, hvor tilgængelig intelligent teknologi er i dag.

Features

• Nem opsætning - opretter forbindelse direkte til dit Wi-Fi

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

• Kan bruges som et enkeltstående produkt eller kan nemt

1

105 mm

30 mm

220 mm

260 g

tilsluttes andre Nedis® SmartLife-produkter

20

355 mm

290 mm

355 mm

8030 g

• Giver mulighed for fjernstyring og automatisering - for at
opstille tidsplaner og forbinde apparater
• Understøtter stemmestyring - kombineret med Amazon
Alexa eller Google Home

Specifications
Farve:

Hvid

Stik:

Schuko / Type F (CEE
7/7)

Strøm:

10 A

Operativ Temperatur:

-10 - 45 °C

Wi-Fi
Wi-Fi smart-plug
| Schuko Type F | 10 A | 3-pak
Android™ & iOS

Trådløs teknologi:

App tilgængelig til:
Antenne gevinst:

0 dBi

Maksimal udgangseffekt:

2500 W

Indgangsspænding:

230 VAC 50 Hz

Kompatibel med smarthome:

Nedis® SmartLife

Max. Radio sendeeffekt:

16 dBm

Frekvensområde:

2412 - 2484 MHz

Package contents

3 x smart-plug
Lynvejledning

