
Allmän information

Ta kontrollen över din belysning med denna smarta lampa 
som ansluts direkt till din trådlösa/Wi-Fi-router för att 
erbjuda fjärrstyrning som en del av ditt automationssystem 
för hemmet.

Enkel att installera
Du behöver inte vara en teknisk begåvning eller elektriker 
för att styra och automatisera din belysning på distans. Allt 
du behöver är din Wi-Fi-router, vår intuitiva app och Nedis® 
trådlösa smarta lampor. Ingen extra sats och ingen 
anslutningshubb – detta är hemautomation, helt enkelt.

Kontrollera lampans ljusstyrka och färg
Anslut dem så kan du styra ljusstyrkan och ändra 
belysningen från varmt till kallt vitt ljus med hjälp av din 
smartphone eller surfplatta. Och om du blir supersmart kan 
du även styra dem med din röst via Amazon Alexa eller 
Google Home.

Ställ in scheman och para ihop med andra smarta produkter
Ställ in scheman för när lampan ska tändas eller skapa 
stämningsscener på ett ögonblick genom att para ihop den 
här lampan med andra produkter från Nedis® SmartLife-
serien.

Miljövänlig
Ditt hem blir inte bara smartare, det blir också 
miljövänligare. Dessa energieffektiva lampor har en 
maximal strömförbrukning på 4,5 W, men de ger en effekt 
på runt 350 lumen, vilket är samma som de flesta 35 W-
lampor.

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, 

Försäljningsinformation

Order code: WIFILW10WTE14
Produktbeskrivning: WiFi Smart LED-lampa | Varmt till 

kallt vitt | E14
Förpackning: Giftbox with eurolock
Varumärke: Nedis

Antal LxBxH (mm) Vikt

1 62x125x62 32 gr.
40 340x165x520 3240 gr.
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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 lättillgänglig smart teknik är i dag.

Features

• Automatisera dina lampor utan allt krångel – ansluts direkt 
till din Wi-Fi-router
• Ändra ljusstyrka och färg på lamporna på distans – via din 
smartphone eller surfplatta 
• Stöd för röststyrning – via Amazon Alexa eller Google 
Home
• Schemalägg din lampa att tändas – eller skapa 
stämningsscener genom att koordinera den med andra 
Nedis® SmartLife-produkter

Specifikationer

Operating Temperature: -20 - 45 °C
Max. Radio uteffekt: 19.9 dBm
Antennens förstärkning: 3 dBi
Frekvensomfång: 2400 - 2483.5 MHz
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: 2700 - 6500 K
Angivet ljusflöde: 350 lm
Lampans angivna livslängd: 25000 h
Effekt: 4.5 W
Diameter: 37 mm
Lampform: Ljus
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Energiklass: A+
Energiförbrukning per 1 000 tim: 4.5 kWh
Spänning: 220 - 240 VAC
Motsvarande effekt: 35 W
Trådlös teknik: Wi-Fi
Bas: E14
Belysningsfärg: Dimbar Vit
Belysningsfärg: Cold White
Belysningsfärg: Varm Vit

Paketet innehåller

Smart bulb
Quick start guide
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