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Android™ & iOSGeneral information

Valitse kuhunkin hetkeen sopiva värilämpötila ja valoteho. 
Tarvitsetko kirkasta, virkistävää päivänvalon kaltaista 
valaistusta pysyäksesi keskittyneenä myöhään yöhön? Vai 
haluatko mieluummin lämmintä valkoista hehkua, joka luo 
rennon tunnelman illalliselle? Älykäs Wi-Fi-kattovalaisin 
tarjoaa oikean asetuksen kaikkiin tilanteisiin. 

Hallitse valon kirkkautta ja värilämpötilaa
Kiinnitä lamppu kattoon ja hallitse kirkkautta Nedis® 
SmartLife -sovelluksella älypuhelimessa tai tabletissa. 
Lisäksi voit käyttää Siri-, Amazon Alexa- tai Google Home -
virtuaaliavustajien puhekomentoja. 
Sama koskee värilämpötilaa. 
Tutkimuksien mukaan virkistävä, viileän valkoinen valo 
vaikuttaa positiivisesti keskittymiskykyymme. Saat siis 
enemmän aikaiseksi ja voit määrittää valon värilämpötilan 
tehokkaaseen työskentelyyn, lukemiseen tai opiskeluun 
sopivaksi. 
Oletko valmis rentoutumaan? Muuta värilämpötila erittäin 
lämpimäksi valkoiseksi ja luo kutsuva, kotoisa tunnelma - 
hetkessä.

Helppo asentaa
Valaistuksen automatisointi ja etähallinta voi näyttää 
hienostuneelta ja vaikuttavalta, mutta se on myös erittäin 
helppoa. Tarvitset vain Wi-Fi-reitittimesi, intuitiivisen 
sovelluksemme ja Nedisin® älykkään Wi-Fi-
kattovalaisimen. Ei lisälaitteita eikä keskittimiä: 
kotiautomaatio on näin helppoa.

Määritä ajastukset ja yhdistä muihin älytuotteisiin
Ajasta valot syttymään ja sammumaan milloin tahansa ja 
palaa valmiiksi valaistuun kotiin. Voit myös määrittää 
valon syttymään tai sammumaan automaattisesti 
auringonlaskun tai -nousun aikaan. Tämä auttaa pitämään 
murtovarkaat loitolla, koska näyttää siltä, että olet kotona. 
Voit nauttia lomistasi ilman huolia. 
Lisäksi voit luoda hetkessä erilaisia tunnelmavalaistuksia 
pariliittämällä kattovalaisimen muihin Nedis® SmartLife -
sarjan tuotteisiin.

Nedis® SmartLife
Tutustu laajaan ja jatkuvasti kasvavaan tuotevalikoimaan, 
johon kuuluu esimerkiksi polttimoita, kytkimiä, 
pistorasioita, antureita ja kameroita.
Etsitpä sitten yksittäistä älylamppua tai -pistorasiaa tai 
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Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 315 mm 45 mm 320 mm 1100 g
10 340 mm 345 mm 480 mm 11680 g



haluat automatisoida koko kotisi, tutustu siihen, kuinka 
helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Features

• Voit himmentää valot ja muuttaa värilämpötilaa
• Minimalistinen muotoilu, jossa on alle 4 cm paksu 
alumiininen reuna - sopii jokaiseen sisustukseen
• Säädettävä värilämpötila - erittäin lämmin valkoinen (2 
700 K) sopii rentoon tunnelmaan ja kylmä valkoinen (6 
500 K) keskittymiseen
• Helppo ohjata etäältä tai asettaa toimimaan 
automaattisesti - liitä se suoraan Wi-Fi-reitittimeen ilman 
ulkoista lisäliitäntää
• Hallitse kaikkea Nedis® SmartLife -sovelluksella, jonka 
voit ladata älypuhelimeen tai tablettiin ilmaiseksi
• Luo aikatauluja ja tunnelmavalaistuksia liittämällä se 
muihin Nedis® SmartLife -tuotteisiin
• Tukee ääniohjausta Siri, Amazon Alexa- tai Google Home 
-järjestelmien avulla

Specifications

Väri: Valkoinen
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
IP suojaluokitus: IP20
Maksimi virrankulutus: 18 W
Sovellus saatavana kohteeseen: Android™ & iOS
Toimintalämpötila: -10-40 °C
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

2.5 dBi

Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Värilämpötila: 2700 - 6500 K
Värintoistoindeksi (Ra): 80
Valon väri: Kylmä Valkoinen / Lämmin 

Valkoinen
Lähetystaajuuden alue: 2412-2472 MHz
Vastaava wattiluku: 75 W
Energialuokka: A
Maksimi lähetysteho: 17 dBm
Materiaali: Alumiiniseos
Energiankulutus /1000h: 18 kWh
Halkaisija: 300 mm
Laitteen tulovirran liittimet: Riviliitin
Himmennettävä by App: Kyllä
Ohjataan: App / Ääni
Säteen kulma: 120 °
Nimellisvaloteho: 1200 lm
Lampun nimellinen käyttöikä: 30000 h
Mitat: 300 x 300 x 38 mm
Tulovirta: 0.18 A
Lampun muoto: Pyöreä
Paino: 890 g
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