
Allmän information

Nedis® trådlös smart lampa med fullfärg (E14-skruvfäste) 
ingår i den ständigt växande SmartLife-serien. Med den här 
lampan kan du kontrollera färgen och ljusstyrkan via din 
telefon, surfplatta eller röst (med hjälp av Amazon Alexa 
eller Google Home).

Ändra ljusstyrkan och färgen
Den här lampan kan ändras efter humör. Den erbjuder 
ljusstyrkeinställningar på upp till 350 lumen (motsvarar en 
traditionell 35 W-glödlampa) och alla färger utöver ett 
varmt, vitt sken. 

Anslut trådlöst
Du kan enkelt ansluta den trådlöst till ditt nätverk med hjälp 
av Wi-Fi-routern. En intuitiv app gör att du kan ställa in 
tidsscheman och para ihop den med andra produkter från 
Nedis SmartLife-serien så att du kan skapa dina egna 
uppkopplade smarta hemmasystem.

Om Nedis SmartLife
Upptäck ett stort och ständigt växande sortiment av 
produkter – såsom lampor, brytare, uttag, sensorer och 
kameror – som alla kan styras med en lättanvänd och 
intuitiv app. Med röststyrningsfunktioner som stöds av 
Amazon Alexa och Google Home och utan behov av något 
annat än ditt befintliga Wi-Fi-nätverk är detta ett anslutet, 
smart hem på ett enkelt sätt.
Oavsett om du letar efter en enda smart lampa eller ett 
uttag, eller om du vill automatisera hela huset, kan du 
upptäcka hur lättillgängligt smart teknik är i dag.

Features

• Ändra färg för att matcha ditt humör
• Ställ in ljusstyrkan upp till 350 lumen – på ett liknande sätt 
som med en vanlig 35 W-lampa
• Fjärrstyr ljuset – med anslutna enheter eller rösten

Försäljningsinformation

Order code: WIFILC10WTE14
Produktbeskrivning: WiFi Smart LED-lampa | Fullfärg 

och varmvitt | E14
Förpackning: Giftbox with eurolock
Varumärke: Nedis

Antal LxBxH (mm) Vikt

1 60x63x127 63 gr.
40 340x160x520 3240 gr.
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• Kan schemaläggas att starta och parkopplas för att 
fungera automatiskt med andra smarta apparater och 
armaturer

Specifikationer

Operating Temperature: -20 - 45 °C
Max. Radio uteffekt: 20 dBm
Antennens förstärkning: 3 dBi
Frekvensomfång: 2.400 - 2.4835 GHz
Färgåtergivningsindex (Ra): 80
Total längd: 108 mm
Programming functions: Switch on
Programming functions: Switch off
Programming functions: Switch on with time 

delay
Programming functions: Switch off with time 

delay
Programming functions: Dimmable
App tillgänglig för: Android™ & iOS
Kompatibel med: Nedis® SmartLife
Färgtemperatur: RGB + 2700 K
Angivet ljusflöde: 350 lm
Lampans angivna livslängd: 25000 h
Effekt: 4.5 W
Spänning: 220 - 240 VAC
Diameter: 37 mm
Lampform: Ljus
Energiförbrukning per 1 000 tim: 4.5 kWh
Motsvarande effekt: 35 W
Trådlös teknik: Wi-Fi
Bas: E14
Belysningsfärg: RGB
Belysningsfärg: Dimbar Vit
Belysningsfärg: Varm Vit

Paketet innehåller
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Smart bulb
Quick start guide
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