
Allmän information

Försäljningsinformation

Ordernummer: WIFIPO120FWT
Produktbeskrivning: Wi-Fi Smart Outdoor Plug | 

Splashproof | IP44 | Power Monitor | 
Schuko Type F | 16 A

Förpackning: Giftbox with eurolock
Varumärke: Nedis
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Styr alla elektriska apparater på distans genom att enkelt 
ansluta dem till Nedis® trådlösa smarta uttag och anslut 
dem till din smartphone eller surfplatta via Wi-Fi-routern.

Enkla att installera
Du behöver inte vara en teknisk begåvning eller elektriker 
för att styra och automatisera dina anslutna apparater och 
enheter. Allt du behöver är ett smart uttag och din Wi-Fi-
router. Vår intuitiva app ger dig möjlighet att slå på eller av 
apparater på distans och automatiskt. Den kan även 
fungera tillsammans med röststyrningssystem som Amazon 
Alexa eller Google Home.

Väderbeständig
Det smarta uttaget har vattentätt hölje och är regnskyddat 
(IP44 när det inte används) som gör att det tål alla väder 
och temperaturer från -10 till 40 °C.

Schemalägg och para ihop
Ställ in tidsscheman för när kontakten ska slå på apparater 
eller koppla dem med andra för att skapa rätt stämning som 
kan aktiveras med ett enda kommando eller en enda 
knapptryckning.

Övervaka strömförbrukning
Identifiera apparater som använder för mycket ström snabbt 
för att se till att du lever i ett smart och energisnålt hem.

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 lättillgänglig smart teknik är i dag.
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Egenskaper

• Kan användas fristående eller paras ihop med andra 
Nedis® SmartLife-produkter
• Möjliggör fjärrstyrd och automatiserad styrning – för att 
schemalägga och länka apparater
• Stöd för röststyrning – tillsammans med Amazon Alexa 
eller Google Home
• Skyddsklass IP44 för utomhusbruk

Specifikationer

Operating Temperature: -10 - 40 °C
Max. Radio uteffekt: 20 dBm
Frekvensomfång: 2400 - 2483.5 MHz
App tillgänglig för: Android™ & iOS
Kompatibel med smarthome: Nedis® SmartLife
Spänning: 230 VAC 50 Hz
Typ: Övervaka
Färg: Vit
Max. strömutgång: 3680 W
Trådlös teknik: Wi-Fi
Ström: 16 A
Nätkontakt: Schuko / Type F (CEE 7/7)
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