SmartLife LED Bulb | Wi-Fi | B22 | 800 lm | 9 W | Varm Hvid |
2700 K | Energiklasse: A+ | Android™ & iOS | A60
General information

Tag kontrollen over dine lyskilder med denne intelligente
pære, som opretter forbindelse direkte til din trådløse/WiFi-router og gør fjernstyring til en del af dit
hjemmeautomatiseringssystem.
Let opsætning
Du behøver ikke at være et teknisk geni eller elektriker for
at kunne fjernstyre og automatisere belysningen. Alt, hvad
du reelt har brug for, er din Wi-Fi-router, vores intuitive
app og disse trådløse og intelligente Nedis®-pærer. Intet
ekstra udstyr og ingen forbindelsespunkter: Dette er
hjemmeautomatisering på den nemme måde.
Styr pærens lysstyrke
Forbind dem, så kan du nu justere lysstyrken med din
smartphone eller tablet. Og hvis du vil være supersmart,
kan du tilmed styre dem med stemmen via Amazon Alexa
eller Google Home.
Konfigurer planer, og par den med andre intelligente
produkter
Lav tidsplaner for, hvornår pæren skal tænde, eller skab
stemningsfulde omgivelser på et øjeblik ved at parre
pæren med andre produkter fra Nedis® SmartLife-serien.

Sales information
Order code:

WIFILW12WTB22

Miljøvenlig

Product

SmartLife LED Bulb | Wi-Fi | B22 | 800 lm |

Ikke alene bliver dit hjem mere intelligent, det bliver også

description:

9 W | Varm Hvid | 2700 K | Energiklasse:

mere miljøvenligt. Disse energibesparende pærer har et

A+ | Android™ & iOS | A60

maksimalt strømforbrug på 9 W, men de giver dig en

Packaging:

Giftbox with eurolock

effekt på ca. 800 lumen, hvilket er det samme, som de

Brand name:

Nedis

fleste 60 W pærer giver.
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
intuitiv app. Med stemmestyringsfunktioner understøttet
af Amazon Alexa og Google Home, hvor der er ikke behov
for andet end dit eksisterende Wi-Fi-netværk, er dette det
forbundne, intelligente hjem på den nemme måde.

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

Uanset om du er på udkig efter en enkelt intelligent pære

1

65 mm

65 mm

125 mm

100 g

eller fatning, eller du vil automatisere hele huset, kan du

5

125 mm

65 mm

320 mm

480 g

her opleve, hvor tilgængelig intelligent teknologi er i dag.

50

345 mm

275 mm

345 mm

5320 g

Features

• Automatiser dine lyskilder uden alt besværet - opretter
forbindelse direkte til din Wi-Fi-router
• Skift lysstyrke på lyskilderne via fjernstyring - via din
smartphone eller tablet
• Understøtter stemmestyring - via Amazon Alexa eller
Google Home
• Lav en plan for pæren for, hvornår den skal tænde - eller
skab scenarier ved at koordinere den med andre Nedis®
SmartLife-produkter

Specifications
Farve:

Hvid

Materiale:

Plastik

App tilgængelig til:

Android™ &
iOS

Vægt:

120 g

Kompatibel med:

Nedis®
SmartLife

Trådløs teknologi:

Wi-Fi

Operativ Temperatur:

-20-45 °C

Maksimal transmissionseffekt:

16 dBm

Maksimal transmissionsantenneforstærkning: 2 dBi
Energiforbrug pr. 1000 timer:

9 kWh

Indhold:

1 stk.

Farvegengivelsesindeks (Ra):

80

Stråler Vinkel:

220 °

Energiklasse:

A+

Tilsvarende watt-tal:

60 W

Nominel lysstrøm:

800 lm

Pærens nominelle levetid:

25000 h

Lyskilde:

Led-lampe

Lampeform:

A60

Lys farve:

Varm Hvid

Sokkel:

B22

Bredde:

60 mm

Farvetemperatur:

2700 K

Frekvensområde:

2400 - 2484
MHz

Indgangsspænding:

230 VAC 50
Hz

Dybde:

60 mm

Emballagetype:

Gift Box with
Euro Lock

Dimbar:

Ja

Pærediameter:

60 mm

Stelmateriale:

Plastik

Pærefinish:

Frosted

Kan Dæmpes af App:

Ja

Kontrolleret af:

App / Stemme

Antal lamper i emballagen:

1 stk.

Maksimalt strømforbrug:

9W

Effekt:

9W

Package contents

Smart-pære
Lynvejledning

