
Ilmastointilaite | Wi-Fi | 12000 BTU | 54 - 100 m³ | 
Kosteudenpoisto | Android™ & iOS | Energialuokka: A | 3-

Vaihteinen | 62 dB | Valkoinen
General information

Nedis® SmartLife 3-in-1 -ilmastointilaitteessa on 12000 
BTU:n viilennysteho ja WI-FI-yhteys, ja se on paras 
viilennysratkaisu kesän kuumiin päiviin ja öihin. 
Toimistossa, olohuoneessa tai makuuhuoneessa on todella 
tukalat oltavat, jos lämpötilaa ei saa laskettua. Tämä 
pätee varsinkin kesän kuumiin kuukausiin. Nedis Smart 
Mobile Airco auttaa vähentämään unettomia öitä ja 
työpöydän takana hikoilua. Tämä älykäs ja energiatehokas 
ilmastointilaite jäähdyttää helposti jopa 100 m³:n kokoisia 
huoneita.

Kauko-ohjaus ilmaisen Nedis SmartLife -sovelluksen kautta
Yhdistä älykäs siirrettävä ilmastointilaite Wi-Fi-verkkoon ja 
lataa Nedis SmartLife -sovellus. Voit hallita 
ilmastointilaitetta helposti etäältä sovelluksessa tai 
käyttää Google Assistant- tai Amazon Alexa -ääniohjausta. 
Ilmastointilaitteen mukana toimitetaan vakiona myös 
kauko-ohjain. Viilentyminen on nyt todella helppoa. 
Valitset vain haluamasi lämpötilan, niin ilmastointilaite 
huolehtii lopusta! Onko WI-FI-yhteytesi toisinaan poikki? Ei 
hätää. Voit aina käyttää ilmastointilaitteen ohjauspaneelia.

Siirrettävä
Onko yhdessä huoneessa jo riittävän viileää? Silloin voit 
siirtää jäähdytyslaitteen helposti seuraavaan huoneeseen. 
Lämmintä ilmaa varten on halkaisijaltaan 150 mm:n 
ilmaletku. Ilmastointilaitteelle on saatavana 
ikkunatiivistesarjoja, joilla saat siirrettyä lämpimän 
poistoilman myös muissa huoneissa ulos ikkunasta. 
Tehokas ilmastointilaite viilentää ja tuulettaa huoneet ja 
poistaa sisäilmasta kosteutta! Mikään muu tuuletin ei 
pysty samaan! 

Hyödyllisiä toimintoja
Kannettava Nedis SmartLife -ilmastointilaite on 
pienikokoinen ja tyylikäs, ja siinä on myös 
sammutusajastin ja lepotila. Helppo huoltaa ja varastoida 
kesäkauden jälkeen, joten laite on vaivaton ottaa käyttöön 
myös intiaanikesää varten.

Hyvä tietää
Jätä aina 50 cm tilaa laitteen ja lähellä olevien seinien ja 
esineiden väliin.

Sales information

Order code: WIFIACMB1WT12
Product 
description:

Ilmastointilaite | Wi-Fi | 12000 BTU | 54 - 
100 m³ | Kosteudenpoisto | Android™ & iOS 
| Energialuokka: A | 3-Vaihteinen | 62 dB | 
Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 379 mm 875 mm 477 mm 29500 g



Features

• Älykäs ilmastointilaite - etäohjattavissa WI-FI-yhteyden 
kautta ilmaisella Nedis SmartLife -sovelluksella
• 3-in-1 - jäähdytys, tuuletus ja kosteudenpoisto samassa 
laitteessa
• Tehokas jäähdytin, jossa on ajastintoiminto ja lepotila
• Helppokäyttöinen ohjauspaneeli, jossa on 
hipaisupainikkeet ja LED-näyttö
• Suuri jäähdytyskapasiteetti: 12 000 BTU, kattaa 100 
m³:n huonekoon
• 24 tunnin ajastin: ilmastointi sammuu automaattisesti 
esiasetetun ajan jälkeen
• Kolme tuulettimen nopeutta
• Automaattinen suunnanvaihto takaa täydellisen 
ilmankierron
• Lämpötila-alue 16-31 °C
• Haihdutusjärjestelmä parantaa energiatehokkuutta ja 
viilennystehoa 
• Energiatehokas ilmastointi, energialuokka A.
• Täyden vesisäiliön ilmaisin
• Virtaviivainen malli sopii kaikkiin sisätiloihin
• Helppo huoltaa ja varastoida kesäkauden jälkeen

Specifications

Väri: Valkoinen
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali: Muovi
Sovellus saatavana 
kohteeseen:

Android™ & iOS

Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

2.5 dBi

Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Vaatii paristot (ei sisälly): 2x AAA
Sammutusajastin: 24 h
Energiatehokkuuden arvo 
(EER):

2.6

Energialuokka: A
Liikuteltava: Kyllä
Ilmastoinnin tyyppi: Siirrettävä ilmastointilaite
Säädettävä ilmavirta: Kyllä
Sisäänrakennettu tai 
kannettava:

Kannettava

Säädettävä termostaatti: Kyllä
Pyörillä: Kyllä
Jäähdytyskapasiteetti: 12000 BTU
Ilman kierto: 400 m³/h
Teho: 1357 W
Bruttopaino: 29.5 kg
Tuulettimen nopeus: Korkea/Keskikorkea/Matala
Kosteudenpoisto: 28 l/päivä
Korkeus: 720 mm
Maksimi lähetysteho: 17.5 dBm
Melutaso: 62 dB
Virtakaapelin pituus: 1.70 m
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Syvyys: 360 mm
Leveys: 360 mm
Näyttö: Kyllä
Automaattinen 
virrankatkaisu:

Kyllä

Tyhjennysletkun pituus: 150 cm
Tulojännite: 220 - 240 VAC
Tulovirta: 5 A
Lähetystaajuuden alue: 2412 - 2472 MHz
Ajastin: 24 h
Virtapistoke: Tyyppi F (CEE 7/7)
Nopeusasetusten määrä: 3-Vaihteinen
Ohjataan: App / Ääni / Kaukosäädin
Paino: 29000 g
Maksimi virrankulutus: 1340 W
Viilennystilan koko: 54 - 100 m³
Sopii enintään tilalle: 36 m²
Kaukosäädin: Kyllä
Ohjaus mobiilisovelluksella: Kyllä

Package contents

Ilmastointilaite
Kaukosäädin
Poistoletku
Ikkuna-asennussarja
Ikkuna-asennussarjan sovitin
Pika-aloitusopas
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