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General information

Hallitse useita sähkölaitteita etätoiminnolla liittämällä ne 
langattomaan älypistokkeeseen ja yhdistämällä ne 
älypuhelimeesi tai tablettiisi Wi-Fi-reitittimen kautta. 
Älypuhelinsovelluksen kätevän tehonvalvontatoiminnon 
avulla näet yhdellä silmäyksellä, paljonko sähköä laite 
käyttää juuri nyt tai kuinka paljon sähköä se on käyttänyt 
ajan mittaan.

Helppo asentaa
Sinun ei tarvitse olla tekniikkanero eikä sähköasentaja, 
että voit ohjata ja automatisoida kodin sähkölaitteita. 
Tarvitset vain älypistokkeen ja Wi-Fi-reitittimen. 
Intuitiivisen sovelluksemme avulla voit kytkeä ja katkaista 
koneiden virran etätoiminnolla ja automaattisesti. Sitä voi 
käyttää myös ääniohjausjärjestelmien, kuten Amazon 
Alexan tai Google Homen kanssa.

Ajasta ja yhdistä
Ajasta pistoke kytkemään laitteet päälle tai yhdistä ne 
muihin, jotta voit luoda ympäristölle asetuksia, jotka 
voidaan ottaa käyttöön yhdellä komennolla tai napin 
painalluksella.

Valvo virrankäyttöä
Voit nähdä kerralla kaikki laitteet, jotka kuluttavat liikaa 
virtaa, ja varmistaa, että kotisi on älykäs ja 
energiatehokas.

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: WIFIP120FWT
Product 
description:

SmartLife Älypistorasia | Wi-Fi | 
Energiankulutusmittari | 3680 W | Schuko / 
Tyyppi F (CEE 7/7) | -20 - 50 °C | Android™ 
& iOS | Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 106 mm 128 mm 63 mm 172 g
40 335 mm 271 mm 440 mm 7320 g



• Voidaan käyttää erillisenä tuotteena tai yhdistää helposti 
muihin Nedis® SmartLife -tuotteisiin
• Mahdollistaa etähallinnan ja automaattisen ohjauksen 
laitteiden ajastusta ja yhdistämistä varten
• Tukee ääniohjausta Amazon Alexa- tai Google Home -
järjestelmien kautta

Specifications

Väri: Valkoinen
Materiaali: Muovi
Sovellus saatavana kohteeseen: Android™ & iOS
Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Maksimi lähetysantennin vahvistus: 2 dBi
Lähetystaajuuden alue: 2412-2472 MHz
Maadoituksen tyyppi: Schuko
Energiankulutusmittari: Kyllä
Tulojännite: 230 VAC
Laitteen lähtövirran liittimet: Schuko / Tyyppi F 

(CEE 7/7)
Laitteen tulovirran liittimet: Hybrid (CEE 7/7)
Lähtövirta: 230 VAC
Lähtöjännite: 230 VAC
Korkeus: 100 mm
Toimintalämpötila: -20 - 50 °C
Maksimi lähetysteho: 15.73 dBm
Paino: 109 g
Syvyys: 77 mm
Leveys: 55 mm
Lähtöteho: 3680 W
Tulovirta: 16 A
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Ohjataan: App / Ääni
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