
General information

Řadu elektrických spotřebičů můžete snadno ovládat 
dálkově tím, že je zapojíte do této Bezdrátové Chytré 
Zástrčky a připojíte ke smartphonu nebo tabletu 
prostřednictvím Wi-Fi směrovače. Praktický monitor 
napájení umožňuje ihned zobrazit, kolik energie spotřebič 
přesně momentálně využívá nebo kolik energie 
spotřeboval v průběhu času.

Snadná instalace
Nemusíte být techničtí géniové ani elektrikáři, abyste 
mohli zapojené spotřebiče a zařízení ovládat dálkově a 
automatizovat je. Potřebujete pouze Chytrou Zástrčku a 
svůj Wi-Fi směrovač. Naše intuitivní aplikace Vám umožní 
spotřebiče zapínat a vypínat na dálku i automaticky. 
Funguje i se systémy hlasového ovládání, např. Amazon 
Alexa nebo Google Home.

Nastavení harmonogramů a párování
Nastavte si pro zástrčku časové harmonogramy pro 
zapnutí spotřebičů nebo spotřebiče propojte s ostatními a 
vytvářejte uvolňující prostředí, která lze aktivovat pomocí 
jediného příkazu nebo stisknutí tlačítka.

Monitorování spotřeby energie
Na první pohled identifikujete všechny spotřebiče, které 
spotřebovávají nadměrné množství energie, a budete tak 
moci zajistit, že Váš domov bude fungovat chytře a 
energeticky úsporně.

Informace o řadě 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

• Může sloužit jako samostatný produkt nebo jej lze snadno 
propojit s ostatními produkty Nedis.

Sales information

Order code: WIFIP120EWT
Product 
description:

SmartLife Chytrá Zásuvka | Měřič výkonu | 
3680 W | Francie / Typ E (CEE 7/6) | -10-
40 °C | Android™ & iOS | Wi-Fi | Bílá

Packaging: Dárková krabice s eurozávesem
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 106 mm 130 mm 63 mm 167 g
5 130 mm 316 mm 108 mm 836 g
40 340 mm 270 mm 440 mm 7300 g

SmartLife Chytrá Zásuvka | Měřič výkonu | 3680 W | Francie 
/ Typ E (CEE 7/6) | -10-40 °C | Android™ & iOS | Wi-Fi | Bílá
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snadno propojit s ostatními produkty Nedis® SmartLife
• Umožňuje dálkové a automatické ovládání - pro 
vytváření harmonogramů a propojování spotřebičů
• Podpora hlasového ovládání - prostřednictvím funkcí 
Amazon Alexa nebo Google Home

Specifications

Barva: Bílá
Materiál: Plast
Aplikace ke stažení pro: Android™ & iOS
Provozní teplota: -10-40 °C
Kompatibilní s: Nedis® SmartLife
Bezdrátová technologie: Wi-Fi
Výška: 100 mm
Vysílací frekvenční rozsah: 2412-2472 MHz
Hmotnost: 109 g
Hloubka: 77 mm
Šířka: 55 mm
Měřič výkonu: Ano
Délka kabelu: 0 m
Vstupní napětí: 230 VAC
Výstupní výkon: 3680 W
Vstupní proud: 16 A
Výstupní proud: 230 VAC
Výstupní napětí: 230 VAC
Maximální zisk antény: 1.5 dBi
Maximální vysílací výkon: 17 dBm
Typ uzemnění: Kolík
Výstupní napájecí konektor(y): Francie / Typ E (CEE 7/6)
Vstupní napájecí konektor(y): Francie / Typ E (CEE 7/6)

Package contents

Chytrá zástrčka
Průvodce rychlým spuštěním
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