
General information

Smart värmefläkt med Wi-Fi från Nedis® som kan 
användas fristående eller tillsammans med andra Nedis 
SmartLife-enheter. 

Den kan styras via knapparna på fronten eller fjärrstyras 
via Nedis SmartLife-app där du ställer in temperatur, 
värme och horisontell pendling eller ställer in den efter 
timer eller schema.

Genom att kombinera appen med den röstassistent du 
föredrar (Google Home eller Amazon Alexa) kan du styra 
den med röstkommandon. 

Allt detta kan du göra utan någon extra hubb eller 
gateway.

Features

• Ställ in temperaturen med knapparna på fronten, via 
Nedis® SmartLife-app eller med rösten i kombination med 
Google Home eller Amazon Alexa
• Ansluts direkt till ditt Wi-Fi så du kan styra fjärrstyra det 
oavsett var du befinner dig i världen
• Ställ in timern eller använd ett schema för automatisk 
uppvärmning
• Värmefläkten använder 1800 W för att värma upp 
rummet snabbt - och när den närmar sig måltemperaturen 
sänks värmekraften automatiskt till 1000 W
• Sätt igång den horisontella panoreringen för optimalt 
luftflöde i hela rummet
• Den tar upp liten plats med �19 cm ø, vilket gör den 
kraftfulla värmaren lämplig för små rum

Specifications

Färg: Vit
Nätkontakt: Euro / Type C (CEE 7/17)
Säkerhetsfunktioner: Overheating protection / TIP-

Over skydd
Höjd: 250 mm
Längd: 145 mm
Spänning: 230 VAC 50 Hz
Sladdlängd: 1.8 m
Bredd: 165 mm

Sales information

Order code: WIFIFNH20CWT
Product 
description:

Smart värmefläkt med Wi-Fi | Kompakt | 
Termostat | Pendling | 1800 W | Vit

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 205 mm 195 mm 305 mm 2060 g
6 425 mm 320 mm 595 mm 13020 g

Smart värmefläkt med Wi-Fi | Kompakt | Termostat | 
Pendling | 1800 W | Vit



Ström: 1800 W
Max. Radio uteffekt: 20 dBm
Frekvensomfång: 2412 - 2462 MHz
Vikt: 1.85 kg

Package contents

Smart värmefläkt
Snabbstartsguide
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