
SmartLife RGB LED-Nauha | Wi-Fi | Kylmä Valkoinen / 
Lämmin Valkoinen / RGB | 5 m | IP65 | 2700 - 6500 K | 405 

lm | Android™ & iOS
General information

Tällä älykkäällä LED-nauhalla voit luoda tunnelmaa mihin 
tahansa huoneeseen. Ohjaa sitä Nedis SmartLife -
sovelluksella, aseta ajastuksia tai automaatioita tai ohjaa 
LED-nauhan kirkkautta ja väriä käyttämällä 
ääniohjausjärjestelmää. Nauhan voi yhdistää suoraan Wi-
Fi-verkkoon ilman erillistä keskitintä.
LED-nauha yhdistää sekä RGB:n että lämpimän ja viileän 
valkoisen LED-valon, joten voit asettaa minkä tahansa 
värin tai käyttää nauhaa lämpimän tai viileän valkoiseen 
epäsuoraan valaistukseen
Viiden metrin pituutta voidaan lyhentää tai pidentää 
vastaavilla LED-nauhoilla, mikä tarjoaa rajattomasti 
mahdollisuuksia
Kaksipuolinen liima (3M) on valmiiksi paikallaan, joten 
nauha on helppo asentaa mille tahansa puhtaalle ja 
tasaiselle pinnalle.

Features

• Helppo asentaa - yhdistämällä LED-nauhan Wi-Fi-
verkkoon voit ohjata ja ajastaa sitä
• Käytettävissä on punainen, vihreä ja sininen väri, tai voit 
valita lämpimän tai viileän valkoisen valon mielialasi 
mukaan
• Nauhaa voi lyhentää tai pidentää - loputtomia 
mahdollisuuksia
• Kaksipuolinen liima (3M) valmiina paikallaan - helppo 
asennus
• Toimii itsenäisenä älyvalona tai muiden SmartLife-
tuotteiden kanssa osana kokonaista älykotia

Specifications

Virtapistoke: Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Sovellus saatavana 
kohteeseen:

Android™ & iOS

Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

2.5 dBi

Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Langaton tekniikka: Wi-Fi

Sales information

Order code: WIFILS50CRGBW
Product 
description:

SmartLife RGB LED-Nauha | Wi-Fi | Kylmä 
Valkoinen / Lämmin Valkoinen / RGB | 5 m 
| IP65 | 2700 - 6500 K | 405 lm | Android™ 
& iOS

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 185 mm 80 mm 195 mm 450 g
8 320 mm 210 mm 375 mm 3800 g
32 390 mm 425 mm 645 mm 16280 g



IP suojaluokitus: IP65
Virtalähteen kaapelin pituus: 1.50 m
Laitteen tulovirran liittimet: DC 5.5 x 2.1 mm
Maksimi lähetysteho: 16 dBm
Värilämpötila: 2700 - 6500 K
Tulojännite: 230 V AC 50 Hz
Valon väri: Kylmä Valkoinen / Lämmin 

Valkoinen / RGB
Energialuokka: A
Maksimi virrankulutus: 15 W
Väri: Monivärinen
Lampun nimellinen käyttöikä: 20000 h
Leikattava: Kyllä
Energiankulutus /1000h: 15 kWh
LED-moduuli: 5050
Lediä per metri määrä: 30
Nimellisvaloteho: 405 lm
Materiaali: Silikoni
Kiinnike: Pinta-asennettu
Paino: 330 g
Syvyys: 5 mm
Leveys: 12 mm
Jatkettava valonauha: Kyllä
Lähetystaajuuden alue: 2412 - 2484 MHz
Himmennettävä by App: Kyllä
Ohjataan: App / Ääni
Pituus: 5 m

Package contents

RGBW LED -nauha (5 m)
Wi-Fi-ohjain
Virtalähde
Pika-aloitusopas
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