
General information

Tato prodlužovací zásuvka se připojuje rovnou do Vašeho 
Wi-Fi směrovače a umožní Vám dálkově ovládat tři 
zařízení a plánovat jim harmonogram.

Snadné nastavení Vám umožňuje zapínat a vypínat svá 
zařízení a plánovat jim harmonogram prostřednictvím 
chytrého telefonu. Ovládat je můžete také hlasem, máte-li 
k dispozici funkci Amazon Alexa a Google Home.

Podporuje celkové využití výkonu až 3 680 W (230 V/16 A) 
a lze ji používat jako samostatnou chytrou prodlužovací 
zásuvku nebo spárovat s jinými produkty Nedis® 
SmartLife, a vytvořit si tak chytrý domov.

Informace o zařízení Nedis® SmartLife 
Objevte širokou a neustále se rozvíjející škálu produktů - 
například žárovky, spínače, zástrčky, senzory a kamery - 
které lze ovládat prostřednictvím intuitivní a jednoduché 
aplikace. Díky hlasovému ovládání, které je podporováno 
funkcí Amazon Alexa nebo Google Home, nepotřebujete 
nic jiného než svou stávající síť Wi-Fi - snadno si tak 
vytvoříte propojený chytrý domácí systém. Ať již sháníte 
jednoduchou chytrou žárovku nebo zástrčku nebo chcete 
automatizovat celý dům, začněte objevovat, jak je v 
současné době chytrá technologie dostupná.

Features

• Jednoduché nastavení - připojení přímo k Wi-Fi 
směrovači 
• Ovládejte prodlužovací zásuvku nebo jí plánujte 
harmonogram - ze svého chytrého telefonu 
• Kompatibilní s funkcí Amazon Alexa či Google Home - 
umožňuje hlasové ovládání tří zařízení

Specifications

Barva: Bílá
Zástrčka: Schuko / Typ F (CEE 7/7)
Počet výstupů: 3
Provozní teplota: -10 - 40 °C
Provedení zásuvky: Schuko
Bezdrátová technologie: Wi-Fi
Aplikace ke stažení pro: Android™ & iOS

Sales information

Order code: WIFIP311FWT
Product 
description:

Chytrá Prodlužovací Wi-Fi Zásuvka | 3x 
Schuko Typ F | 4x USB | 16 A

Packaging: Dárková krabice s eurozávesem
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

Chytrá Prodlužovací Wi-Fi Zásuvka | 3x Schuko Typ F | 4x 
USB | 16 A



Max. rádiového přenosu energie: 17.5 dBm
Délka kabelu: 1.8 m
Maximální výstupní proud na port: 2.4 A
Vstupní napětí: 100 - 240 VAC 50 Hz
Kompatibilní s smarthome: Nedis® SmartLife
Max. výkon: 3680 W
Frekvenční rozsah: 2412 - 2484 MHz
výstupní proud: 4 A (USB) 16 A (total)
No. of USB outputs: 4

Package contents

Chytrá prodlužovací zásuvka
Průvodce rychlým spuštěním
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