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General information

Langaton älysireeni kuuluu alati kasvavaan 
SmartLife‑valikoimaan, jonka avulla teet helposti kodistasi 
älykkään Wi-Fi-reitittimen ja siihen liitettyjen laitteiden 
avulla.
Vilkkuvilla LED-valoilla varustettua sireeniä voidaan 
käyttää ovikellona tai liiketunnistimen havaitseman 
liikkeen ilmaisimena.
Siinä on kahdeksan erilaista ääntä, jotka voidaan laukaista 
tiettyyn kellonaikaan, tietyn ajan kuluttua (ajastin), 
anturin lauettua tai monien muiden toimintamallien 
mukaan.
Sitä voidaan hallita älypuhelimella, tabletilla tai äänellä 
(Amazon Alexan tai Google Homen avulla). 
Sen äänen intensiteettitaso on yli 85 dB, joten se voidaan 
määrittää kuulumaan hälyisen huoneen melun yli.
Nedis SmartLife
Löydä laaja ja alati kasvava valikoima tuotteita, kuten 
lamppuja, 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 älylamppua tai -pistorasiaa tai 
haluat automatisoida koko kotisi, tutustu siihen, kuinka 
helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Features

• Mahtuu helposti tilaan kuin tilaan - koko vain 65 x 30 
mm 
• Yhdistettävissä muihin SmartLife‑valikoiman tuotteisiin 
ja yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa
• Kuuluu kaikissa olosuhteissa - äänen intensiteettitaso yli 
85 dB 
• Sijoittaminen joustavaa - kaapelin pituus 120 cm

Specifications

Väri: Valkoinen

Sales information

Order code: WIFISI10CWT
Product 
description:

SmartLife Sireeni | Wi-Fi | 
Verkkovirtakäyttöinen | 8 ääntä | 85 dB | 
Android™ & iOS | Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 105 mm 125 mm 50 mm 67 g
50 285 mm 280 mm 565 mm 9920 g



Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

0 dBi

Laitteen tulovirran liittimet: Micro USB
Virtakaapelin pää B: Micro USB
Virtakaapelin pää A: USB
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali: Muovi
Virtapistoke: Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Sovellus saatavana 
kohteeseen:

Android™ & iOS

Ääni: 85 dB
Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Maksimi virrankulutus: 2.5 W
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Maksimi lähetysteho: 14 dBm
Lähetystaajuuden alue: 2412-2472 MHz
Syvyys: 30 mm
Virtakaapelin pituus: 1.20 m
Tulojännite: 5 VDC
Tulovirta: 5 A
Toimintalämpötila: 0-40 °C
Paino: 67 g
Halkaisija: 65 mm
Äänien määrä: 8 ääntä
Ohjataan: App

Package contents

Älysireeni
USB-kaapeli
USB-virtasovitin (EU)
Asennustarvikkeet
Pika-aloitusopas
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