
SmartLife Jatkojohto | Wi-Fi | 3 x Schuko (CEE 7/3) / 4 x USB 
| 16 A | 3680 W | Virtakaapelin pituus: 1.8 m | -10 - 40 °C | 

Android™ & iOS | Valkoinen
General information

Tämä jatkopistorasia yhdistyy suoraan Wi-Fi-reitittimeen ja 
antaa sinun kauko-ohjata ja ajastaa kolmea laitetta.

Voit kytkeä laitteet käyttöön ja pois käytöstä ja ajastaa 
niitä helposti älypuhelintasi käyttämällä. Voit käyttää 
myös ääniohjausta Amazon Alexan ja Google Homen 
kanssa.

Tuettu kokonaisvirrankäyttö on enintään 3 680 W (230 
V/16 A), ja laitetta voi käyttää itsenäisenä 
älyjatkopistorasiana tai muiden Nedis® SmartLife -
tuotteiden kanssa osana kokonaista älykotia.

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

• Helppo asentaa - voidaan yhdistää suoraan Wi-Fi-
reitittimeen 
• Ohjaa tai ajasta jatkopistorasiaa älypuhelimella 
• Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa - 
kolmen laitteen ääniohjaus

Specifications

Väri: Valkoinen
Materiaali: Muovi
Sovellus saatavana kohteeseen: Android™ & iOS
Maksimi lähetysantennin vahvistus: 2.5 dBi
Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Maadoituksen tyyppi: Schuko

Sales information

Order code: WIFIP311FWT
Product 
description:

SmartLife Jatkojohto | Wi-Fi | 3 x Schuko 
(CEE 7/3) / 4 x USB | 16 A | 3680 W | 
Virtakaapelin pituus: 1.8 m | -10 - 40 °C | 
Android™ & iOS | Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 110 mm 70 mm 295 mm 670 g
4 110 mm 300 mm 173 mm 2662 g
20 330 mm 310 mm 550 mm 14180 g



Lähtöteho: 3680 W
Tulovirta: 16 A
Leveys: 65 mm
Maksimi lähetysteho: 18 dBm
Syvyys: 40 mm
Tulojännite: 220 - 240 VAC
Paino: 550 g
Maksimi lähtöjännite per portti: 2.4 A
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Toimintalämpötila: -10 - 40 °C
Lähetystaajuuden alue: 2412-2484 MHz
Lähtövirta: 16 A
Virtakaapelin pituus: 1.8 m
Laitteen lähtövirran liittimet: 3 x Schuko (CEE 7/3) / 4 

x USB
Lähtöjännite: 220 - 240 VAC
Ohjataan: App / Ääni
Pituus: 280 mm

Package contents

Älykäs Jatkopistorasia
Pika-aloitusopas
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