
General information

Ať už jste kdekoli, tento Wi-Fi detektor kouře Vás upozorní, 
objeví-li se kouř či nadměrná kumulace tepla - a to 
hlasitým alarmem varujícím osoby v blízkém okolí a 
upozorněním, které Vám zašle telefon.

Instalace je jednoduchá, protože se tento detektor kouře a 
tepla jednoduše připojí k síti Wi-Fi a nepotřebuje adaptér.

Jeho dva bezpečnostní prvky Vám zajistí klid v duši - 
detekuje jak kouř, tak rychlý nárůst tepla.

Lze jej snadno spárovat s dalšími produkty SmartLife, 
abyste mohli využít další bezpečnostní prvky. Může jít 
například o zapnutí chytrého vypínače žárovek, kdykoli je 
detekován kouř, abyste mohli bezpečně odejít.

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

• Wi-Fi detektor kouře - upozorní Vás jak na kouř, tak na 
nadměrný růst teploty, abyste měli klid v duši
• Snadné připojení k síti Wi-Fi - kvůli zasílání upozornění 
na Váš telefon
• Hlasitý alarm - varuje osoby v domě a kolem něj před 
nebezpečím
• Lze spárovat s jinými produkty SmartLife - například aby 
se při spuštění alarmu zapnula světla

Specifications

Barva: Bílá
Typ detektoru: Kouř / Teplo

Sales information

Order code: WIFIDS10WT
Product description: Chytrý Detektor Kouře | Wi-Fi
Packaging: Dárková krabice s eurozávesem
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 130 mm 155 mm 53 mm 234 g
10 275 mm 145 mm 270 mm 2480 g
40 305 mm 315 mm 557 mm 10700 g
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Bezdrátová technologie: Wi-Fi
Aplikace ke stažení pro: Android™ & iOS
Výdrž snímače: 10 rok
V souladu s EN-: EN14604
Zisk antény: 2 dBi
Zvuk: 90 dB
Včetně baterií: 2x AA/R6
Max. rádiového přenosu energie: 20 dBm
Vstupní napětí: 3 VDC
Kompatibilní s smarthome: Nedis® SmartLife
Frekvenční rozsah: 2412 - 2484 MHz
Provozní teplota: 5 - 37 °C

Package contents

Detektor kouře
Instalační materiály
Průvodce rychlým spuštěním
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