
General information

Pomocí tohoto chytrého LED pásku můžete dotvořit 
požadovanou atmosféru v libovolné místnosti. Ovládejte 
jej v aplikaci Nedis SmartLife, nastavujte rozvrhy nebo 
automatizace nebo používejte své oblíbené hlasové 
asistenty k ovládání jasu a barvy LED pásku. Připojí se 
přímo k síti Wi-Fi, takže není potřeba žádné samostatné 
připojení.
Protože tento LED pásek kombinuje jak RGB, tak teplé a 
studené bílé LED diody, můžete nastavit libovolnou 
preferovanou barvu, ale také jej použít pro teplé až 
studené nepřímé bílé osvětlení
Jeho 5metrovou délku lze zkrátit nebo prodloužit pomocí 
podobných LED pásků, a získat tak nekonečné možnosti
Oboustranná lepicí páska (typ 3M) je již na pásku 
upevněna pro snadnou montáž na jakýkoli čistý a rovný 
povrch.

Features

• Snadné nastavení - jednoduše tento LED pásek připojte 
k síti Wi-Fi a nastavte jej, ovládejte a sestavte pro něj 
rozvrh
• Vybírat si můžete z červené, zelené a modré barvy, nebo 
si můžete zvolit odstín bílé ze škály od teplé po studenou 
a dokonale tak osvětlení sladit se svou náladou
• Pásek můžete prodloužit či zkrátit - nabízí nekonečné 
možnosti
• Oboustranná lepicí páska (typ 3M) již upevněna - pro 
snadnou montáž
• Můžete ho použít buď jako samostatné chytré světlo, 
nebo jej zkombinovat s jinými produkty SmartLife, a 
vytvořit si tak chytrou domácnost

Specifications

Energetická třída: A
Barva světla: Studená Bílá / Teplá Bílá / RGB
Stmívatelné: Ano
Zástrčka: Euro / Typ C (CEE 7/16)
Proud: 2 A
Délka: 5 m
Konektor: Wifi
Příkon: 15 W

Sales information

Order code: WIFILS50CRGBW
Product 
description:

Chytrý Wi-Fi LED Pásek | Barevný a 
Teplá až Studená Bílá | 5 m

Packaging: Dárková krabice s eurozávesem
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 185 mm 80 mm 195 mm 468 g
8 320 mm 210 mm 375 mm 3800 g
32 390 mm 425 mm 645 mm 16020 g
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Spotřeba energie na 1000 h:15 kWh
Jmenovitá životnost 
žárovky:

20000 h

Lze dělit: Yes
Držák: Pro Povrchovou Montáž
LED modul: 5050
Šířka: 12 mm
Bezdrátová technologie: Wi-Fi
Aplikace ke stažení pro: Android™ & iOS
Jmenovitý světelný tok: 650 lm
Materiál: Silikon
Materiál těla: Silikon
Vstupní napětí: 230 VAC 50 Hz
Délka kabelu: 5.0 m
výstupní proud: 2.0 A
Kompatibilní s smarthome: Nedis® SmartLife
Barevná teplota: 2700 - 6500 K
Frekvenční rozsah: 2412 - 2484 MHz
Max. rádiového přenosu 
energie:

16 dBm

Barva: Vícebarevné/Bílá
Rozsah: 50.0 m
Napětí: 12 VDC
Zisk antény: 2.5 dBi
Počet LED: 540
Max. napájecí výkon: 24 W
Výška: 5 mm
Dimensions (Calculated): 5 m (D) x 12 mm (S) x 5 mm 

(V)

Package contents

RGBW LED Pásek (5 m)
Ovladač Wi-Fi
Napájení
Průvodce rychlým spuštěním
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