Smart LED-list med Wi-Fi | Fullfärgs- och varmt till kallt vitt
ljus | 5 m
General information

Använd den smarta LED-listen för att skapa stämning i ett
rum. Styr den via Nedis SmartLife-app, ställ in scheman,
automatisk funktion eller använd den röstassistent du
föredrar för att styra LED-listens ljusstyrka och färg. Den
ansluts direkt till ditt Wi-Fi utan att en separat hubb krävs.
Eftersom LED-listen både har LED-lampor med RGB- och
varmt och kallt vitt ljus kan du inte bara ställa in den på
valfri färg utan även på varm till kall vit indirekt belysning
Längden på 5 meter kan kortas eller förlängas med
liknande LED-lister - möjligheterna är oändliga
Dubbelsidig tejp (3M) sitter redan på plats för enkel
installation på alla rena och släta ytor.

Features

• Enkel att installera - du ansluter bara till WiFi-nätverket
för att ställa in, styra och schemalägga LED-listen
• Rött, grönt och blått ljus finns tillgängligt, men du kan
även välja nyanser från varmt till kallt vitt efter humör
• Listen kan kortas eller förlängas - möjligheterna är
oändliga

Sales information

• Dubbelsidig tejp (3M) sitter redan på plats för enkel

Order code:

WIFILS50CRGBW

installation

Product

Smart LED-list med Wi-Fi | Fullfärgs- och

• Kan användas som fristående smart belysning - eller

description:

varmt till kallt vitt ljus | 5 m

paras ihop med andra SmartLife-produkter för att skapa

Packaging:

Giftbox with eurolock

ett komplett smart hem

Brand name:

Nedis

Specifications
Energiklass:

A

Belysningsfärg:

Kall Vit / Varm Vit / RGB

Dimbar:

Ja

Nätkontakt:

Euro / Type C (CEE 7/16)

Ström:

2A

Längd:

5m

Anslutning:

WIFI

Effekt:

15 W

Energiförbrukning per 1 000 tim:

15 kWh

Lampans angivna livslängd:

20000 h

Kapningsbar:

Yes

Fäste:

Ytmonterad

Lysdiodmodul:

5050

Bredd:

12 mm

Trådlös teknik:

Wi-Fi

App tillgänglig för:

Android™ & iOS

Angivet ljusflöde:

650 lm

Material:

Silicone

Kroppsmaterial:

Silicon

Spänning:

230 VAC 50 Hz / 12 VDC

Sladdlängd:

5.0 m

utström:
2.0 A
Smart
LED-list med
Wi-Fi | Fullfärgs- och varmt till kallt vitt
Kompatibel med smarthome:
Nedis® SmartLife

ljus | 5 m

Färgtemperatur:

2700 - 6500 K

Max. Radio uteffekt:

16 dBm

Frekvensomfång:

2412 - 2484 MHz

Färg:

Flera Färger/Vit

Räckvidd:

50.0 m

Antennens förstärkning:

2.5 dBi

Antal lysdioder:

540

Strömförsörjningens max. effekt:

24 W

Höjd:

5 mm

Dimensions (Calculated):

5 m (L) x 12 mm (B) x 5
mm (H)

Package contents

RGBW LED-list (5 m)
WiFi-styrenhet
Strömförsörjning
Snabbstartsguide

