Wi-Fi smart ventilator | Staand | 16" | 40 cm | Wit

General information

Deze slimme Wi-Fi-ventilator kan alleen worden gebruikt
of in combinatie met je andere Nedis SmartLife-apparaten.
Hij kan worden gebruikt als standaard ventilator door op
de knoppen te drukken, maar je kunt hem ook eenvoudig
op afstand bedienen met je smartphone. Sluit de
ventilator eenvoudig aan op je Wi-Fi-router - je hebt geen
extra hub of gateway nodig - en gebruik de app om de
snelheid of horizontaal draaien te regelen, of stel een
timer of schema in.
Met Google Home en Amazon Alexa kun je deze ventilator
zelfs met je stem bedienen.
De hoogte en kanteling van deze ventilator met een
diameter van 40 cm kan handmatig worden ingesteld voor
de perfecte luchtverdeling. De ventilator heeft een
slaapmodus die de snelheid geleidelijk verlaagt totdat de
ventilator wordt uitgeschakeld.
Over Nedis® SmartLife
Ontdek een breed en continu groeiend assortiment
producten, zoals lampen, schakelaars, contactdozen,
sensoren en camera’s, die allemaal kunnen worden
bediend met een eenvoudig te gebruiken en intuïtieve
app. Met functies voor spraakbediening ondersteund door
Amazon Alexa en Google Home, en verder niets meer dan
uw bestaande Wi-Fi-netwerk, is dit het verbonden smart
home vereenvoudigd.

Sales information
Order code:

WIFIFN10CWT

Product description: Wi-Fi smart ventilator | Staand | 16" |
40 cm | Wit
Packaging:

Giftbox

Brand name:

Nedis

Of u nu op zoek bent naar één slimme lamp of
contactdoos, of uw hele woning wilt automatiseren,
ontdek hoe toegankelijk slimme technologie tegenwoordig
is.

Quantity
Features

• Bedien deze slimme ventilator met je telefoon - pas de
snelheid en draaiing aan, en stel een schema of timer in
• Eenvoudig in te stellen - sluit hem direct aan op je Wi-Firouter en bedien hem via de app
• Compatibel met Google Home en Amazon Alexa voor
spraakbediening - en kan worden gecombineerd met
andere Nedis SmartLife-apparaten

LxWxH (mm)

Weight

1

510 mm

160 mm

580 mm

5740 g

2

525 mm

333 mm

600 mm

12480 g

• Fysieke knoppen voor eenvoudige directe bediening hoogte en kanteling kan eenvoudig worden ingesteld voor
de perfecte luchtverdeling
• Gebruik de slaapmodus van de ventilator - voor het per
uur geleidelijk verlagen van de snelheid tot de ventilator
wordt uitgeschakeld

Wi-Fi smart ventilator | Staand | 16" | 40 cm | Wit
Specifications
Kleur:

Wit

Type stekker:

Euro / Type C (CEE
7/16)

Afmeting:

40 cm / 16 "

Versterking antenne:

0 dBi

Max. radiozendvermogen:

20 dBm

Frequentiebereik:

2412 - 2484 MHz

Vermogen:

45 W

Package contents

Slimme ventilator
Snelstartgids

