
SmartLife LED Filamenttilamppu | Wi-Fi | E27 | 500 lm | 5 W 
| Lämmin Valkoinen | 2200 K | Android™ & iOS | Halkaisija: 

125 mm | G125
General information

Yhdistä modernia tekniikkaa klassiseen muotoon tällä 
Älypolttimolla, jonka voi liittää suoraan langattomaan tai 
Wi-Fi-reitittimeen, jotta voit käyttää kauko-ohjausta osana 
kotiautomaatiojärjestelmääsi.

Helppo asentaa

Sinun ei tarvitse olla tekniikkanero eikä sähköasentaja, 
että voit ohjata ja automatisoida valoja etätoiminnolla. 
Tarvitset vain Wi-Fi-reitittimesi, intuitiivisen 
sovelluksemme ja nämä langattomat Nedis®-älypolttimot. 
Ei lisälaitteita eikä keskittimiä: kotiautomaatio on näin 
helppoa.

Säädä polttimon kirkkautta

Kun yhdistät polttimon verkkoon, voit säätää sen 
kirkkautta älypuhelimella tai tabletilla. Jos haluat vielä 
enemmän älyä, voit hallita niitä äänelläsi Amazon Alexa- 
tai Google Home -järjestelmien kautta.

Määritä ajastukset ja yhdistä muihin älytuotteisiin

Määritä ajastukset polttimon sytyttämiselle tai luo 
tunnelmavalaistuksia hetkessä yhdistämällä polttimo 
muihin Nedis® SmartLife -tuotteisiin.

Nedis® SmartLife

Löydä laaja ja alati kasvava valikoima tuotteita, kuten 
polttimoita, katkaisijoita, pistorasioita, antureita ja 
kameroita, joita voi ohjata helppokäyttöisellä ja 
intuitiivisella sovelluksella. Koska ääniohjaus tukee 
Amazon Alexa- ja Google Home -järjestelmiä, etkä tarvitse 
muuta kuin nykyisen Wi-Fi-verkkosi, saat yhdistetyn 
älykodin helposti.

Etsitpä sitten yksittäistä älypolttimoa tai -pistorasiaa tai 
haluat automatisoida koko kotisi, tutustu siihen, kuinka 
helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Features

Sales information

Order code: WIFILF10GDG125
Product 
description:

SmartLife LED Filamenttilamppu | Wi-Fi | 
E27 | 500 lm | 5 W | Lämmin Valkoinen | 
2200 K | Android™ & iOS | Halkaisija: 125 
mm | G125

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 135 mm 130 mm 220 mm 260 g
10 290 mm 235 mm 680 mm 3140 g



• Yhdistä modernia tekniikkaa klassiseen tyyliin tällä 
himmennettävällä polttimolla
• Helppo ohjata etäältä tai asettaa toimimaan 
automaattisesti - liitä se suoraan Wi-Fi-reitittimeen
• Ohjaa polttimon kirkkautta joko puhelimalla tai puheella 
(Amazon Alexan tai Google Homen avulla)
• Luo aikatauluja ja tunnelmavalaistuksia liittämällä se 
muihin Nedis SmartLife -tuotteisiin

Specifications

Sovellus saatavana kohteeseen: Android™ & iOS
Maksimi lähetysantennin vahvistus: 2.5 dBi
Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Sisältö: 1 kpl
Värintoistoindeksi (Ra): 80
Energialuokka: A+
Kanta: E27
Valonlähde: Led-lamppu
Valon väri: Lämmin Valkoinen
Lähetystaajuuden alue: 2412-2472 MHz
Tulojännite: 230 VAC
Materiaali: Lasi
Maksimi lähetysteho: 18 dBm
Paino: 100 g
Energiankulutus /1000h: 5 kWh
Lampun nimellinen käyttöikä: 15000 h
Maksimi virrankulutus: 5 W
Vastaava wattiluku: 40 W
Toimintalämpötila: -20-40 °C
Säteen kulma: 330 °
Nimellisvaloteho: 500 lm
Värilämpötila: 2200 K
Väri: Kultainen
Lampun pinta: Kultainen
Korkeus: 172 mm
Halkaisija: 125 mm
Lampun muoto: G125
Himmennettävä by App: Kyllä
Ohjataan: App / Ääni
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