SmartLife

de eenvoudigste weg
naar je eigen smart home

SmartLife Assortiment 2020

Start
Smart
2020

All you need is...

Inhoudsopgave

de eenvoudigste
weg naar je eigen
smart home
Ontdek een breed en groeiend
assortiment van smart producten
- zoals lampen, schakelaars,
stopcontacten, sensoren en camera’s
- die allemaal bediend kunnen
worden via één gebruiksvriendelijke
en intuïtieve app.
Leer meer over de mogelijkheden
van spraakbediening, ondersteund
door Amazon Alexa en Google Home,
zonder dat je iets anders nodig hebt
dan jouw bestaande Wi-Fi netwerk.
Of je nu op zoek bent naar één enkele
smart lamp of stopcontact, of dat je
het gehele huis wilt automatiseren.
Ontdek hoe toegankelijk slimme
technologie tegenwoordig is.
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Hoe SmartLife werkt
Smart Lamp
Smart Lamp & Filament Lamp
Smart Plafondlamp & LED
Smart Binnen IP Camera
Smart Buiten IP Camera
Smart Deurbel
Smart Stekkers
Smart Buitenstekkers
Smart Detectoren
Smart Sensor
Smart Air Conditioner
Smart Ventilator
Smart Verwarming
Smart Lichtschakelaar
Smart Starter Kit
Smart Personenweegschaal
Smart Speaker
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Hoe SmartLife werkt
Aansluiten

Bedienen

Combineren

Sluit de Nedis® SmartLife producten direct aan
op een Wi-Fi netwerk zonder het gebruik van
een hub.

Bedien alle producten met de Nedis® SmartLife
App. Gebruik stembesturing nadat je ze hebt
verbonden met Amazon Alexa of Google
Home of stel automatiseringen i.c.m. andere
producten / diensten in door IFTTT.

Combineer verschillende SmartLife producten
in scenario’s en stel schema’s samen.

Na het uitpakken van jouw gloednieuwe
smart item is het product direct draadloos te
verbinden met je bestaande Wi-Fi netwerk
en is het klaar voor gebruik. Het enige dat je
eigenlijk nodig hebt is het Wi-Fi wachtwoord!
Je hoeft dus geen volledige startkit, hub,
gateway of bridge te hebben. Ga aan de slag
met slechts één product, de gratis app en
verken vanaf dat punt het slimme leven.

Werkt met
Amazon Alexa
en
Google Home
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De Nedis® SmartLife App geeft je volledige
controle over jouw smart producten.
Maak scènes om geautomatiseerde acties in te
stellen of bedien en beheer elk smart product
afzonderlijk. Met een internetverbinding is
een Smart Home via een smartphone te
bedienen met de app of middels spraak thuis of ergens anders.

Ben je begonnen met één smart product en
wil je nu je gehele huis slimmer maken?
Voel je vrij om verschillende oplossingen te
combineren binnen één krachtige app.
Het is allemaal mogelijk met het Nedis®
SmartLife assortiment dat blijvend zal worden
verrijkt en daarom nog meer mogelijkheden
zal bieden in de toekomst.

Bepaal
de stemming!
Stel je voor dat de zon
opkomt en je langzaam
wakker wordt.
Dankzij de instellingen
beginnen jouw slimme
LED lampen te branden,
zo kan je gemakkelijk jouw
dagelijkse activiteiten
starten. De dag moet nog
beginnen, maar je bent
al enthousiast over je
terugkeer naar huis.
Het is filmavond! Je hebt
de perfecte scène
ingesteld met aangepaste
verlichting voor de avond.
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Smart Lamp
Full colour

Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Vervang je traditionele lamp
met deze slimme lamp

Stel de kleur en helderheid in
aangepast aan je activiteit

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten of
bepaal wanneer je lamp wordt
ingeschakeld
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Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

full-colour en warm-wit

full-colour en warm-wit

full-colour en warm-wit

WIFILC10WTE14

WIFILC10CRGU10

WIFILC11WTE27
Ook verkrijgbaar met B22:

WIFILC10WTB22

Ook verkrijgbaar in 2-Pack:

WIFILC20WTE27

Ook verkrijgbaar:

WIFILC10WTGU10

Artikelcode

Producttype

Uitvoering

Sterkte

Wattage

Afmetingen

WIFILC11WTE27
WIFILC20WTE27

Wi-Fi Smart lamp full-colour en warm-wit
2-pack

E27

470 lm

6 W (40 W)

Ø 60 x 110 mm

WIFILC10WTB22

Wi-Fi Smart lamp full-colour en warm-wit

B22

470 lm

6 W (40 W)

Ø 60 x 110 mm

WIFILC10WTE14

Wi-Fi Smart lamp full-colour en warm-wit

E14

350 lm

4,5 W (35 W)

Ø 37 x 108 mm

WIFILC10CRGU10

Wi-Fi Smart lamp full-colour en warm-wit

GU10

330 lm

4,5 W (50 W)

Ø 50 x 56 mm

WIFILC10WTGU10

Wi-Fi Smart lamp full-colour en warm-wit

GU10

380 lm

4,5 W (50 W)

Ø 50 x 70 mm
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Smart Lamp

Warm- tot Koud-wit
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Vervang je traditionele lamp
met deze slimme lamp

Stel de kleur en helderheid in
aangepast aan je activiteit

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten of
bepaal wanneer je lamp wordt
ingeschakeld
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Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

voor warm- tot koud-wit licht

voor warm- tot koud-wit licht

voor warm- tot koud-wit licht

WIFILW10WTE27

WIFILW10WTE14

WIFILW10CRGU10

Ook verkrijgbaar in 3-Pack: 	WIFILW30WTE27
Ook verkrijgbaar met B22:

WIFILW10WTB22

Ook verkrijgbaar in 3-Pack:

WIFILW30CRGU10

Ook verkrijgbaar:

WIFILW10WTGU10

Ook verkrijgbaar in 3-Pack:

WIFILW30WTGU10

Artikelcode

Producttype

Uitvoering

Sterkte

Wattage

Afmetingen

WIFILW10WTE27
WIFILW30WTE27

Wi-Fi Smart lamp voor warm- tot koud-wit licht
3-pack

E27

800 lm

9 W (60 W)

Ø 60 x 110 mm

WIFILW10WTB22

Wi-Fi Smart lamp voor warm- tot koud-wit licht

B22

800 lm

9 W (60 W)

Ø 60 x 110 mm

WIFILW10WTE14

Wi-Fi Smart lamp voor warm- tot koud-wit licht

E14

350 lm

4,5 W (35 W)

Ø 37 x 108 mm

WIFILW10CRGU10
WIFILW30CRGU10

Wi-Fi Smart lamp voor warm- tot koud-wit licht
3-pack

GU10

330 lm

4 W (50 W)

Ø 50 x 56 mm

WIFILW10WTGU10
WIFILW30WTGU10

Wi-Fi Smart lamp voor warm- tot koud-wit licht
3-pack

GU10

330 lm

4,5 W (50 W)

Ø 50 x 70 mm
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Smart Lamp
Warm wit

Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Vervang je traditionele lamp
met deze slimme lamp

Stel de helderheid in
aangepast aan je activiteit

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten of
bepaal wanneer je lamp wordt
ingeschakeld
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Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

voor warm wit licht

voor warm wit licht

dimt naar extra warm wit

WIFILW11CRGU10

WIFILW12CRGU10

WIFILW11WTE27
Ook verkrijgbaar met B22:

WIFILW11WTB22

Ook verkrijgbaar in 3-Pack: 	WIFILW31CRGU10

Ook verkrijgbaar in 3-Pack: 	WIFILW31WTE27

Artikelcode

Producttype

Uitvoering

Sterkte

Wattage

Afmetingen

WIFILW11WTE27
WIFILW31WTE27

Wi-Fi Smart lamp voor warm wit licht
3-pack

E27

800 lm

9 W (60 W)

Ø 60 x 110 mm

WIFILW11WTB22

Wi-Fi Smart lamp voor warm wit licht

B22

800 lm

9 W (60 W)

Ø 60 x 110 mm

WIFILW11CRGU10
WIFILW31CRGU10

Wi-Fi Smart lamp voor warm wit licht
3-pack

GU10

330 lm

4,5 W (50 W)

Ø 50 x 56 mm

WIFILW12CRGU10

Wi-Fi Smart lamp dimt naar extra warm Wit

GU10

330 lm

4,5 W (50 W)

Ø 50 x 56 mm
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Combineer
beauty met brains!
Een interieur en leefstijl kunnen nu mooie
én technologische aspecten tegelijkertijd
hebben. Wees trots op jouw fantastische
huis en neem de controle in eigen handen.
Creëer een warme sfeer door de lichten te
dimmen tijdens die gezellige avonden of
maak de ruimte helder wanneer je aan het
werk moet.
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Smart Lamp
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

met helder glas

helder glas met dimbaar filament

WIFILF10WTC37

WIFILF10WTA60

Vervang je traditionele lamp
met deze slimme lamp

Stel de helderheid in
aangepast aan je activiteit

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten of
bepaal wanneer je lamp wordt
ingeschakeld

9

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

helder glas met dimbaar filament

helder glas met dimbaar filament

WIFILF10WTST64

WIFILF10WTG125

Artikelcode

Producttype

Uitvoering

Sterkte

Watt

Kleur

Afmetingen

WIFILF10WTC37

Wi-Fi Smart lamp met helder glas

C37 (Candle)

400 lm

5 W (40 W)

2700 K

Ø 37 x 110mm

WIFILF10WTA60

Wi-Fi Smart lamp helder glas met dimbaar filament

A60 (Standard)

500 lm

5 W (40 W)

2700 K

Ø 60 x 110 mm

WIFILF10WTST64

Wi-Fi Smart lamp helder glas met dimbaar filament

ST64 (Edison)

500 lm

5 W (40 W)

2700 K

Ø 64 x 146 mm

WIFILF10WTG125

Wi-Fi Smart lamp helder glas met dimbaar filament

G125 (Globe)

500 lm

5 W (40 W)

2700 K

Ø 125 x 172 mm
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Smart Lamp
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Vervang je traditionele lamp
met deze slimme lamp

Stel de helderheid in
aangepast aan je activiteit

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten of
bepaal wanneer je lamp wordt
ingeschakeld

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

met wit glazen behuizing

met wit glazen behuizing

met wit glazen behuizing

WIFILF11WTA60

WIFILF11WTST64

WIFILF11WTG125

Artikelcode

Producttype

Uitvoering

Sterkte

Watt

Kleur

Afmetingen

WIFILF11WTA60

Wi-Fi Smart lamp met wit glazen behuizing

A60 (Standard)

500 lm

5 W (40 W)

2700 K

Ø 60 x 110 mm

WIFILF11WTST64

Wi-Fi Smart lamp met wit glazen behuizing

ST64 (Edison)

500 lm

5 W (40 W)

2700 K

Ø 64 x 146 mm

WIFILF11WTG125

Wi-Fi Smart lamp met wit glazen behuizing

G125 (Globe)

500 lm

5 W (40 W)

2700 K

Ø 125 x 172 mm
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Filament Lamp
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Vervang je traditionele lamp
met deze slimme lamp

Stel de helderheid in
aangepast aan je activiteit

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten of
bepaal wanneer je lamp wordt
ingeschakeld

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

goud glas met dimbaar filament

goud glas met dimbaar filament

goud glas met dimbaar filament

WIFILF10GDA60

WIFILF10GDST64

WIFILF10GDG125

Artikelcode

Producttype

Uitvoering

Sterkte

Watt

Kleur

Afmetingen

WIFILF10GDA60

Wi-Fi Smart lamp goud glas met dimbaar filament

A60 (Standard)

500 lm

5 W (40 W)

2200 K

Ø 60 x 110 mm

WIFILF10GDST64

Wi-Fi Smart lamp goud glas met dimbaar filament

ST64 (Edison)

500 lm

5 W (40 W)

2200 K

Ø 64 x 146 mm

WIFILF10GDG125

Wi-Fi Smart lamp goud glas met dimbaar filament

G125 (Globe)

500 lm

5 W (40 W)

2200 K

Ø 125 x 172 mm
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Filament Lamp
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Vervang je traditionele lamp
met deze slimme lamp

Stel de helderheid in
aangepast aan je activiteit

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten of
bepaal wanneer je lamp wordt
ingeschakeld

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

Wi-Fi Smart lamp

warm tot koel wit filament

warm tot koel wit filament

warm tot koel wit filament

WIFILT10GDA60

WIFILT10GDST64

WIFILT10GDG125

Artikelcode

Producttype

Uitvoering

Sterkte

Watt

Kleur

Afmetingen

WIFILT10GDA60

Wi-Fi Smart lamp warm tot koel wit filament

A60

350 lm

5,5 W (40 W)

1800 - 6500 K

Ø 60 x 110 mm

WIFILT10GDST64

Wi-Fi Smart lamp warm tot koel wit filament

ST64

350 lm

5,5 W (40 W)

1800 - 6500 K

Ø 64 x 146 mm

WIFILT10GDG125

Wi-Fi Smart lamp warm tot koel wit filament

G125

350 lm

5,5 W (40 W)

1800 - 6500 K

Ø 125 x 172 mm
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Plafondlamp & LED
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Vervang je traditionele lamp
met deze slimme lamp

Stel de helderheid in
aangepast aan je activiteit

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Wi-Fi Smart plafondlamp

Wi-Fi Smart plafondlamp

Wi-Fi Smart plafondlamp

warm tot koel wit

warm tot koel wit

full colour en warm tot koel wit

WIFILAW10WT

WIFILAW20WT

WIFILAC30WT

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten of
bepaal wanneer je lamp wordt
ingeschakeld

Artikelcode

Producttype

Sterkte

Watt

Kleur

Afmetingen

Bescherming tegen water

WIFILAW10WT

Wi-Fi Smart plafondlamp warm tot koel wit

800 lm

12 W (60W)

2700 - 6500 K

Ø 170 x 38 mm

IP20

WIFILAW20WT

Wi-Fi Smart plafondlamp warm tot koel wit

1200 lm

18 W (75W)

2700 - 6500 K

Ø 300 x 38 mm

IP20

WIFILAC30WT

Wi-Fi Smart plafondlamp full colour en
warm tot koel wit

1200 lm

18 W (75W)

RGB +
2700 - 6500 K

300 x 300 x 38 mm

IP20
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Wees gerust
Het zorgen voor dierbaren kent vele
vormen - vooral in deze moderne tijd.
Houd alles goed in de gaten via jouw
smartphone of tablet, zorg voor
gemoedsrust of kalmeer zelfs de
persoon aan de andere kant door jouw
geruststellende stem te gebruiken.
Wi-Fi smart IP Camera’s kunnen
functioneren als een verlengstuk van
jouw zintuigen.
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Smart IP Camera
binnen
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Neemt op in HD-resolutie
(720p of 1080p) voor
gedetailleerde beelden
Ondersteunt microSD-kaart
tot 128 GB (niet meegeleverd)

Stuurt een pushbericht naar je
smartphone

Smart IP Camera

Smart IP Camera

voor binnengebruik

met klimaatsensor

•

•

Tweeweg communicatie – om personen in de kamer te horen
en ermee te praten

Kan ook worden gebruikt als een babyfoon
(met tweeweg communicatie) en een klimaatregelsensor
(reageert op het omgevingsklimaat)

WIFICI05CWT
Ook verkrijgbaar zonder EU-adapter: WIFICI05WT

WIFICI11CWT

Artikelcode

Producttype

Resolutie

Nachtzicht

WIFICI05CWT
WIFICI05WT

IP Camera voor binnengebruik

HD 720p

5m

WIFICI11CWT

IP Camera met klimaatsensor

Full HD 1080p

5m
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Smart IP Camera

Oplaadbare IP Camera

met draai- en kantelfunctie

batterijduur tot 5 maanden

•

•

•
•
•
•

Smart IP Camera – reageert automatisch
om elke beweging of elk geluid in je kamer
op te nemen
HD-resolutie – voor kristalheldere beelden
Eenvoudig rechtstreeks te verbinden met
je Wi-Fi-netwerk – geen aparte hub vereist
Tweeweg communicatie – om personen in
de kamer te horen en ermee te praten
Muur- en plafondbevestiging bijgeleverd
– direct uit de verpakking eenvoudig te
monteren

•
•
•
•
•

Oplaadbare accu – je hebt geen
stopcontact nodig
Een volledig opgeladen accu gaat 5
maanden mee
Batterijcapaciteit: 3000 mAh
Geïntegreerde PIR-sensor voor
nauwkeurige bewegingsdetectie
Push-bericht op je smartphone zodra er
beweging wordt waargenomen
Tweeweg communicatie – voor
videobeelden met geluid en
terugspreekfunctie

WIFICI20CGY
Ook verkrijgbaar zonder EU adapter: WIFICI20GY

WIFICBI10WT

Artikelcode

Producttype

Resolutie

Nachtzicht

WIFICI20CGY
WIFICI20GY

IP Camera met draai- en kantelfunctie

HD 720p

10 m

WIFICBI10WT

Oplaadbare IP Camera met batterijduur tot 5 maanden

Full HD 1080p

10 m
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Smart IP Camera
buiten
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Neemt op in HD-resolutie
(720p of 1080p) voor
gedetailleerde beelden
Ondersteunt microSD-kaart
tot 128 GB (niet meegeleverd)

Waterbestendige behuizing (IP65)
voor buitenruimtes

Smart IP Camera

Smart IP Camera

Oplaadbare IP Camera

voor buiten (IP65)

voor buiten, draai-/kantelfunctie (IP65)

voor buiten (IP65)

•

•

•

•
•

Stuurt een pushbericht naar je
smartphone

•
•

Smart Outdoor IP-camera - biedt een
eenvoudig te installeren, draadloos
aangesloten veiligheidssysteem voor de
buitenkant van een huis.
Full HD-resolutie - voor kristalheldere
beelden
Eenvoudig aan te sluiten direct op je
Wi-Fi-netwerk - geen aparte hub vereist
Geleverd met een camerabevestiging
Volledig ondersteund door alle andere
producten in het Nedis® SmartLifeassortiment.

WIFICO11CWT
Ook verkrijgbaar in UK versie:

•
•
•
•

Smart Outdoor IP-camera - biedt een
eenvoudig te installeren, draadloos
aangesloten veiligheidssysteem voor de
buitenkant van een huis.
HD-resolutie - voor kristalheldere beelden
Eenvoudig aan te sluiten direct op je
Wi-Fi-netwerk - geen aparte hub vereist
Geleverd met een camerabevestiging
Volledig ondersteund door alle andere
producten in het Nedis® SmartLifeassortiment.

•
•
•
•
•

Oplaadbare accu – je hebt geen
stopcontact nodig
Een volledig opgeladen accu gaat
10 maanden of 1000 opnames mee
Waterbestendige behuizing (IP65) voor
gebruik binnenshuis en buiten
Geïntegreerde PIR-sensor voor
nauwkeurige bewegingsdetectie
Push-bericht op je smartphone zodra er
beweging wordt waargenomen
Tweeweg communicatie – voor
videobeelden met geluid en
terugspreekfunctie

WIFICO20CWT
WIFICO11GWT

Ook verkrijgbaar in UK versie:

WIFICO20GWT

WIFICBO10WT

Artikelcode

Producttype

Resolutie

Nachtzicht

WIFICO11CWT
WIFICO11GWT

IP Camera voor buiten (IP65)

Full HD 1080p

15 m

WIFICO20CWT
WIFICO20GWT

IP Camera voor buiten, draai-/kantelfunctie (IP65)

Full HD 1080p

15 m

WIFICBO10WT

Oplaadbare IP Camera voor buiten (IP65)

Full HD 1080p

10 m
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Wie staat er
aan de deur?
Dat is gemakkelijk te
zien met behulp van je
smartphone of tablet.
Praat met je aanbellende
buurvrouw en zeg haar dat
je er aan komt.
Jouw huis is de plek
waar jij je op je gemak
en bovendien veilig
voelt. Waken over jouw
eigendom, een slimme
beveiliging hebben, kan een
persoon het onbetaalbare
gevoel van vrijheid geven.
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Smart deurbel
Smart Videodeurbel
maakt draadloos verbinding met je smartphone

•
•
•
•
•

Stuurt pushberichten naar je smartphone als er iemand de voordeur
nadert (bewegingsdetectie) of aanbelt
Bewegingsdetectie kan ook worden uitgezet (bijv. als de voordeur direct
aan de straat grenst)
Tweeweg communicatie om met je bezoeker te spreken, waar je zelf ook
bent
HD-opnames (720p) en digitaal inzoomen op je smartphone voor een
gedetailleerd beeld
Werkt op 8 - 24 V AC – gebruik de bedrading van je bestaande, bedrade

•
•
•
•

deurbel (leeftijd en lengte van de bedrading kan resulteren in
stroomverlies)
Opnames worden opgeslagen op een microSD-kaart tot 128 GB
(niet inbegrepen) – kijk terug wat er is gebeurd
Incl. hoekbeugel voor een optimale kijkhoek
Geïntegreerd in de Nedis® SmartLife App
Uit te breiden met de draadloze deurbelontvanger (WIFICDPC10BK
– niet inbegrepen), zodat je de deurbel hoort als je zelf thuis bent,
ongeacht waar je telefoon ligt

WIFICDP10GY

Draadloze Deurbelontvanger
Accessoire voor WIFICDP10GY videodeurbel

Geschikt voor de Nedis® smart videodeurbel

•

•

•

Draadloze verbinding voor flexibele plaatsing in je woning

Mogelijkheid om meerdere deurbelontvangers op één videodeurbel
aan te sluiten
Melodie en volume in te stellen via de Nedis® SmartLife App

WIFICDPC10BK

Artikelcode

Producttype

Ingangsspanning

Afmetingen (mm)

WIFICDP10GY

Smart Videodeurbel

8 - 24 V

114 x 44 x 27 mm

WIFICDPC10BK

Draadloze Deurbelontvanger

USB 5 V 1 A

Ø 60 x 24 mm
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Gemakkelijke
manieren om
energie te besparen!
We gebruiken elke dag elektriciteit en dat
willen we op een verantwoorde wijze doen,
denkend aan de volgende generaties.
Zelfs bestaande apparaten kunnen slimmer
en zuiniger worden. Krijg meer kennis over
verbruik of gebruik slimme instellingen
om optimaal te kunnen genieten en het
dagelijkse leven gemakkelijker te maken.
Zorg er bijvoorbeeld voor dat de radio
aan gaat zodra je de kamer binnen komt
of maak een kop koffie vanuit bed op
een zondagochtend door middel van een
spraakopdracht.

Capture
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Wi-Fi Smart stekker
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Schakel het licht / apparaat
eenvoudig aan / uit met de
applicatie op je smartphone

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten
of bepaal wanneer je lamp
wordt ingeschakeld

Wi-Fi Smart Stekker

Wi-Fi Smart Stekker

Wi-Fi Smart Stekker

met stroommeter

met stroommeter

tot 10 A

•

•

•

•

•
•

Controleer je huidige
stroomverbruik en je
verbruiksgeschiedenis

Kan worden gebruikt als een op zichzelf staand
product of eenvoudig worden aangesloten op
andere Nedis® SmartLife-producten
Biedt de mogelijkheid voor automatische
bediening op afstand - voor tijdschema’s en
koppelen met apparaten
Ondersteunt spraakbediening- in combinatie
met Amazon Alexa of Google Home
Slank ontwerp - om ervoor te zorgen dat
aangrenzende stopcontacten niet worden
geblokkeerd

WIFIP110FWT
Ook verkrijgbaar in pinaarde:

•

•

Kan worden gebruikt als een op zichzelf
staand product of eenvoudig worden
aangesloten op andere Nedis® SmartLifeproducten
Biedt de mogelijkheid voor automatische
bediening op afstand - voor tijdschema’s
en koppelen met apparaten
Ondersteunt spraakbediening- in
combinatie met Amazon Alexa of
Google Home

•

•

•

Eenvoudig in te stellen –
wordt rechtstreeks met je Wi-Fi gekoppeld
Kan als zelfstandig werkend product
gebruikt worden of eenvoudig gekoppeld
worden met andere Nedis® SmartLife
producten
Geschikt voor bediening op afstand of
geautomatiseerde bediening – voor
tijdschema’s en gekoppelde toepassingen
Ondersteunt spraakbediening – in
combinatie met Amazon Alexa of
Google Home

WIFIP120FWT
WIFIP110EWT

Ook verkrijgbaar in pinaarde:

WIFIP120EWT

WIFIP120GWT

Artikelcode

Producttype

Stroom

Afmetingen

WIFIP110EWT
WIFIP110FWT

Wi-Fi Smart Stekker met stroommeter

10 A

Ø 46 x 70 mm

WIFIP120EWT
WIFIP120FWT

Wi-Fi Smart Stekker met stroommeter

16 A

100 x 62 x 59 mm

WIFIP120GWT

Wi-Fi Smart Stekker tot 10 A

10 A

100 x 70 x 60 mm
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Wi-Fi Smart Stekkers

Wi-Fi Smart Stekker

Wi-Fi Smart Stekkerdoos

tot 10 A

tot 16 A

•
•
•
•

Eenvoudig in te stellen – wordt rechtstreeks met je Wi-Fi gekoppeld
Kan als zelfstandig werkend product gebruikt worden of eenvoudig gekoppeld worden met
andere Nedis® SmartLife producten
Geschikt voor bediening op afstand of geautomatiseerde bediening – voor tijdschema’s en
gekoppelde toepassingen
Ondersteunt spraakbediening – in combinatie met Amazon Alexa of Google Home

•
•
•

Eenvoudig in te stellen – wordt rechtstreeks met je Wi-Fi gekoppeld
Stuur de stekkerdoos aan of stel een tijdschema in – via je smartphone
Ondersteunt Amazon Alexa en Google Home – voor spraakbediening van drie apparaten

WIFIP130FWT
Ook verkrijgbaar in 3-Pack:
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WIFIP310FWT

Wi-Fi Smart Stekkers Buiten
Wi-Fi Smart Stekker

Wi-Fi Smart Stekker

voor buiten (IP55)

voor buiten (IP44)

•

•

•

•

•

Eenvoudig in te stellen –
wordt rechtstreeks met je Wi-Fi gekoppeld
Kan als zelfstandig werkend product
gebruikt worden of eenvoudig gekoppeld
worden met andere Nedis® SmartLife
producten
Geschikt voor bediening op afstand of
geautomatiseerde bediening – voor
tijdschema’s en gekoppelde toepassingen
Ondersteunt spraakbediening – in
combinatie met Amazon Alexa of
Google Home

•

•
•

WIFIPO10FWT

Kan als zelfstandig product gebruikt worden,
maar is ook eenvoudig te verbinden met andere
Nedis® SmartLife-producten
Kan van op afstand en automatisch bediend
worden – voor het maken van schema’s en het
verbinden van apparaten
Ondersteunt spraakbediening – in combinatie
met Amazon Alexa of Google Home
IP44 weersbestendigheid voor gebruik buiten
je huis

WIFIPO120FWT
Ook verkrijgbaar in pinaarde:

WIFIPO120EWT

Artikelcode

Producttype

Stroom

Afmetingen

WIFIP130FWT
WIFIP130FWT3

Wi-Fi Smart Stekker tot 10 A
3-Pack

10 A

72 x 60 x 60 mm

WIFIP310FWT

Wi-Fi Smart Stekkerdoos

16 A

265 x 65 x 40 mm

WIFIPO10FWT

Wi-Fi Smart Stekker voor buiten (IP55)

10 A

85 x 70 x 65 mm

WIFIPO120EWT
WIFIPO120FWT

Wi-Fi Smart Stekker voor buiten (IP44)

16 A

115 x 82 x 58 mm
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Smart detectoren &
sensoren
SmartLife sensoren kunnen acties in gang
zetten, zoals het automatisch inschakelen
van verlichting en apparaten wanneer
je een kamer binnen loopt. Maar ze
kunnen ook een indringer detecteren en
alarm slaan.
De water- en rookdetectors gebruiken
batterijen voor maximale flexibiliteit bij
gebruik. Ze gaan meer dan twee jaar mee
zonder de batterijen te vervangen, zelfs
met maandelijkse test-alarmen.
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Detectoren
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
De detector activeert een
geluidsignaal

Stuurt een pushbericht naar je
smartphone

Wi-Fi Rookmelder

Wi-Fi Waterdetector

Wi-Fi Smart sirene

met warmte detectie

met verlengkabel

voor gebruik in jouw smart home

•

•

•

•
•
•

Wi-Fi rookmelder – waarschuwt je voor
zowel rook als een abnormale toename
van de temperatuur, zodat je zich geen
zorgen hoeft te maken
Eenvoudig te koppelen aan je Wi-Fi – zo
ontvangt je meldingen op je telefoon
Luid alarm – om iedereen in en om het
huis te waarschjeen voor gevaar
Te koppelen met andere SmartLife
producten – zodat bijvoorbeeld de lampen
aangaan als het alarm afgaat

•

•
•
•

WIFIDS10WT

Waterdetectie en waarschuwing over
een mogelijk probleem in een zeer vroeg
stadium - om een kostbaar ontstaan van
vocht- en waterschade te voorkomen
Geluidsalarm en pushbericht op je telefoon
- om ervoor te zorgen dat je snel wordt
geïnformeerd
Is direct op je Wi-Fi-router aangesloten geen verdere hub vereist
Levensduur batterij meer dan twee jaar voor lange controleperioden
Met de verlengkabel kunt je controleren tot
maximaal 115 cm vanaf de detector - voor
ontoegankelijke leidingen

WIFIDW10WT

•

•

•

Eenvoudig overal te plaatsen – afmetingen
slechts 65 x 30 mm
Aansluiting op andere producten in de
SmartLife™-reeks – en compatibel met
Amazon Alexa en Google Home
Luid genoeg om onder alle
omstandigheden te worden gehoord –
geluidsintensiteit van meer dan 85 dB Flexibele plaatsing – met een kabellengte
van 120 cm

WIFISI10CWT

Artikelcode

Producttype

Type stekker

Batterij

Levensduur batterij

Geluidsniveau

WIFIDS10WT

Wi-Fi Rookmelder met warmte detectie

-

2x AA (R6) (incl.)

2 jaar

85 dB

WIFIDW10WT

Wi-Fi Waterdetector met verlengkabel

-

1x CR2 (incl.)

2 jaar

55 dB

WIFISI10CWT

Wi-Fi Smart sirene voor gebruik in jouw smart home

USB to Micro USB

-

-

85 dB
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Bewegingssensor
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Adapter is inbegrepen, dus ga
direct aan de slag na het uitpakken
van dit product!

Neem deze bewegingssensor
op in je SmartLife-assortiment
om andere producten te activeren

Wi-Fi bewegingssensor
voor smart home integratie

Stuurt een pushbericht naar je
smartphone

•
•
•

Krachtige PIR-bewegingssensor - biedt 10 m dekking over een bereik van 120o
Kan worden gebruikt als een op zichzelf staand beveiligingsproduct
Kan eenvoudig worden gekoppeld aan andere Nedis® SmartLife-producten om
een sfeer te activeren wanneer iemand een kamer binnenkomt

WIFISM10CWT
Ook verkrijgbaar zonder EU adapter: WIFISM10WT
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Artikelcode

Detectiebereik

Oplader

WIFISM10CWT

10.0 m / 120°

Euro / Type C
(CEE 7/16)

WIFISM10WT

10.0 m / 120°

USB

Coole omgeving
Deze Nedis® SmartLife-airconditioners en
ventilatoren zijn perfect om kamers snel
thuis of in kleinere kantoren te koelen.
De airconditioners hebben een maximaal
geluidsniveau van 62 dB en constante
kamertemperatuur, waardoor je de
aanwezigheid nauwelijks merkt. En met
energielabel A kun je de airco ook met een
gerust hart gebruiken.
De hoogte en kanteling van de ventilator
kan handmatig worden aangepast voor
een perfecte luchtverdeling en biedt een
slaapmodus die de snelheid geleidelijk
verlaagt totdat hij uiteindelijk uitschakelt.
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Air Conditioners
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Koelcapaciteit

Stel de gewenste
temperatuur digitaal in

Bewaak en regel de temperatuur
op afstand met de app

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Smart Air Conditioner

Smart Air Conditioner

met thermostaat-app en spraakbesturing

met thermostaat-app en spraakbesturing

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ruime koelcapaciteit: 9000 BTU, voor een oppervlak van 60 m²
Inclusief afstandsbediening met LCD-scherm voor nog meer
bedieningsgemak
24-uurs timer: de airco slaat na de ingestelde tijd automatisch af
Slaapmodus voor een subtiele temperatuursverhoging gedurende
de nacht
Systeem dat verdampte lucht hergebruikt voor hoger rendement en
betere koelprestaties
Indicator die aangeeft dat het waterreservoir vol is
Eenvoudig te bedienen met soft-touch knoppen en een LED-display
Automatische swingfunctie voor een perfecte luchtstroom

•
•
•
•
•
•

WIFIACMB1WT9 - Schuko / Type F (CEE 7/7)

Ruime koelcapaciteit: 12.000 BTU, voor een oppervlak van 75 m²
Inclusief afstandsbediening met LCD-scherm voor nog meer
bedieningsgemak
24-uurs timer: de airco slaat na de ingestelde tijd automatisch af
Slaapmodus voor een subtiele temperatuursverhoging gedurende
de nacht
Systeem dat verdampte lucht hergebruikt voor hoger rendement en
betere koelprestaties
Indicator die aangeeft dat het waterreservoir vol is
Eenvoudig te bedienen met soft-touch knoppen en een LED-display
Automatische swingfunctie voor een perfecte luchtstroom

WIFIACMB1WT12 - Schuko / Type F (CEE 7/7)

Artikelcode

Producttype

Vermogen

Afmetingen

WIFIACMB1WT9

Smart Air Conditioner met thermostaat-app en spraakbesturing

1010 W

720 x 420 x 360 mm

WIFIACMB1WT12

Smart Air Conditioner met thermostaat-app en spraakbesturing

1357 W

720 x 420 x 360 mm
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Smart ventilator
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Staande ventilator, diameter 40 cm

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Verander de snelheid met knoppen
op de ventilator of via de app
Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten
of bepaal wanneer je lamp
wordt ingeschakeld

Wi-Fi Smart Ventilator Ø 40 cm

Slaapmodus welke de snelheid
geleidelijk verlaagt totdat de
ventilator wordt uitgeschakeld

ondersteunt app- en spraakbesturing
•

Stel de kanteling in om een 
optimale luchtstroom creëren

Hoogte: 105 - 130 cm

WIFIFN10CWT - Euro / Type C (CEE 7/16)
Ook verkrijgbaar als pallet:
WIFIFN10CWTP - Euro / Type C (CEE 7/16)

Artikelcode

Producttype

Afmetingen

WIFIFN10CWT

Wi-Fi Smart ventilator ondersteunt app- en spraakbesturing

Ø 40 x 105 - 130 cm

WIFIFN10CWTP
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Warm en knus
Deze slimme
ventilatorverwarming
met WiFi van Nedis® kan
alleen worden gebruikt
of in combinatie met je
andere Nedis® SmartLifeapparaten. Je kunt de
temperatuur aanpassen
met de app of met spraak
in combinatie met Google
Home of Amazon Alexa.
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Ventilatorverwarming

Wi-Fi Smart ventilatorverwarming
met thermostaat-app en spraakbesturing
•

Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist

•
•

Stel de temperatuur in met de knoppen aan de voorzijde, met de app Nedis®
SmartLife of met spraak in combinatie met Google Home of Amazon Alexa
Maakt rechtstreeks verbinding met je WiFi, zodat je het apparaat vanaf elke
plek ter wereld kunt bedienen
Stel eenvoudig een timer of een tijdsschema in voor automatische
verwarming
De verwarming gebruikt de volledige 1800 W om de kamer snel te
verwarmen - en wanneer de gewenste temperatuur bijna is bereikt, wordt het
verwarmingsvermogen automatisch verlaagd tot 1000 W
Activeer de horizontale beweging
Met de kleine voetafdruk van slechts Ø 19 cm is deze krachtige verwarming
geschikt voor kleine kamers

Kies de gewenste instelling:
Verwarming van 1200 of 2000 W
of gebruik alleen de ventilator

•

Stel de gewenste temperatuur
digitaal in

•
•

Bewaak en regel de
ruimtetemperatuur op afstand
met een app

WIFIFNH20CWT - Euro / Type C (CEE 7/17)

Wi-Fi Smart ventilatorverwarming
met thermostaat-app en spraakbesturing

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

•

•
Activeer de horizontale beweging
•
•

•
•

Stel de temperatuur in met de knoppen aan de bovenkant, met je Nedis®
SmartLife-app of via spraakbediening in combinatie met Google Home of
Amazon Alexa
Deze ventilatorkachel is direct met je Wi-Fi verbonden, zodat je hem van
overal ter wereld kunt bedienen
Stel eenvoudig de timer in of een schema voor automatische verwarming
De kachel gebruikt het maximale vermogen van 2000 W om de kamer snel
op te warmen – als de ingestelde temperatuur bijna bereikt is, wordt het
vermogen automatisch naar 1200 W verlaagd
Activeer de horizontale beweging voor een optimale luchtstroom door de
gehele kamer
Deze krachtige kachel is slechts 19 cm in doorsnee, waardoor hij geschikt is
voor kleine ruimtes

WIFIFNH10CBK - Euro / Type C (CEE 7/17)
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Wi-Fi Smart convectorkachel
met thermostaat, app en spraakbesturing, glazen frontpaneel
•

•
•
•

•
•
•
•

Stel de temperatuur in met de knoppen aan de voorzijde, met de
Nedis® SmartLife app of met spraak in combinatie met Google Home
of Amazon Alexa
Maakt rechtstreeks verbinding met je Wi-Fi, zodat je het apparaat
vanaf elke plek ter wereld kunt bedienen
Stel eenvoudig een timer of een tijdsschema in voor automatische
verwarming
Gebruik het volledige vermogen van 2000 W om de kamer snel op te
warmen of verlaag het verwarmingsvermogen tot 1000 W voor een
gelijkmatigere verwarming
Bescherming tegen oververhitting – voor veilig gebruik
Afstandsbediening – voor maximaal bedieningsgemak
IP24 – spatwaterbestendig, veilig te gebruiken in badkamers
Kan op de vloer worden gebruikt of aan de muur worden bevestigd

WIFIHTPL20FWT - Schuko / Type F (CEE 7/7)

Artikelcode

Producttype

Vermogen

Afmetingen

WIFIFNH10CBK

Wi-Fi Smart ventilatorverwarming met thermostaat-app en spraakbesturing

1200 & 2000 W

Ø 19 x 57 cm

WIFIFNH20CWT

Wi-Fi Smart ventilatorverwarming met thermostaat-app en spraakbesturing

1000 & 1800 W

165 x 145 x 250 mm

WIFIHTPL20FWT

Wi-Fi Smart convectorkachel met thermostaat, app en spraakbesturing,
glazen frontpaneel

1000 & 2000 W

830 x 515 x 260 mm
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Tastbaar gemak
Prachtige traditionele filament lampen en
andere design lampen hoeven niet te worden
vervangen - en het voelen langs de muur
zoekend naar de schakelaar is verleden tijd.
Zet de verlichting aan voordat je de kamer
binnengaat, gebruik spraakopdrachten of
toch een enkele aanraking op de verlichte
schakelaar. Geniet van eenvoudige bediening.

Capture
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Lichtschakelaar
Maakt direct verbinding
met je Wi-Fi-router,
geen aparte hub vereist
Hiermee kunt je je bestaande
verlichting op afstand bedienen

Gebruik spraakbediening via
Amazon Alexa of Google Home

Smart lichtschakelaar

Smart dubbele lichtschakelaar

Smart muurschakelaar

om je verlichting te regelen

om je verlichting te regelen

voor je gordijn-, luik- of
zonneschermbediening

•

•

•
•
Combineer met andere
Nedis® SmartLife-producten
of bepaal wanneer je lamp
wordt ingeschakeld
•
Of schakel de verlichting
eenvoudig aan / uit met de
aanraaktoets

Duurzaam - biedt een levensduur van
meer dan 100.000 schakelcycli
Discreet - past in je interieur
Krachtig - hiermee kun je verlichting
plannen, koppelen met andere apparaten
en toestellen, en bedienen met
spraakbediening (met Amazon Alexa of
Google Home)
Veelzijdig - kan lokaal worden bediend als
een traditionele wandlichtschakelaar of op
afstand en automatisch

•
•
•

•

Op afstand, draadloos twee lampen
bedienen in je kamer - via slechts één
slimme wandschakelaar
Duurzaam - biedt een levensduur van
meer dan 100.000 schakelcycli
Discreet - past in je interieur
Krachtig - hiermee kun je verlichting
plannen, koppelen aan andere apparaten
en toestellen, en bedienen met
spraakbediening (met Amazon Alexa of
Google Home)
Veelzijdig - kan lokaal worden bediend als
een traditionele wandlichtschakelaar of op
afstand en automatisch

•

•

•
•

•

WIFIWS10WT

WIFIWS20WT

Mogelijkheid van bediening via
aanraaktoetsen, op afstand en
automatisch - zo kunt je het zelf regelen
Kan worden gecombineerd met Google
Home en Amazon Alexa - biedt je de optie
van spraakbediening
Eenvoudig te installeren - wordt direct op
je Wi-Fi-router aangesloten
Kan worden bestuurd door tijdschema’s
of worden gekoppeld aan andere
aangesloten apparaten - voor
automatische werking of bediening van
meerdere apparaten tegelijk
Subtiele oriëntatieverlichting - om de
schakelaar in het donker te kunnen vinden

WIFIWC10WT

Artikelcode

Producttype

Uitgangen

Max. uitgangsvermogen

Afmetingen

Installatie

WIFIWS10WT

Smart lichtschakelaar

1

300 W

86 x 86 x 35 mm

lengte (10 mm)

WIFIWS20WT

Smart dubbele lichtschakelaar

2

2 x 300 W

86 x 86 x 35 mm

lengte (10 mm)

WIFIWC10WT

Smart muurschakelaar

2-directional motor

300 W

86 x 86 x 35 mm

lengte (10 mm)
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Opbouwdoos

Wi-Fi Smart Remote Switch

Smart Wi-Fi Universele Afstandsbediening

voor smart schakelaar

om elk bedraad apparaat op afstand aan of uit te schakelen

voor alle producten met infraroodbediening

•
•

•

•

Afmetingen: 86 x 86 x 35 mm
Materiaal: ABS

•
WIFIWB10WT

•

Eenvoudig in te stellen – wordt rechtstreeks met je Wi-Fi
gekoppeld
Schakel van op afstand ieder bedraad apparaat dat
verbonden is met deze switch aan of uit doe dit volgens een
tijdschema
Stuur alles aan met je smartphone of, als je Amazon Alexa of
Google Home gebruikt, stuur aan met je stem

•

•
•

WIFIPS10WT

Bedien je televisie of airco met IR-bediening via de app – je
hoeft nooit meer naar de afstandsbediening te zoeken
Bedien ieder product met IR-bediening van waar je ook bent –
zet je airco aan voordat je thuis bent of stel een schema in om
je TV automatisch aan of uit te schakelen
Grote database met vele televisies, airconditioners, ventilatoren
en settopboxen – voor eenvoudig en snel instellen
Mogelijkheid om ieder onbekend IR-apparaat handmatig in te
leren zodat ook onbekendere merken worden ondersteund

WIFIRC10CBK
Ook verkrijgbaar zonder EU adapter: WIFIRC10BK

Artikelcode

Producttype

Uitgangen

Max. uitgangsvermogen Afmetingen

Installatie

WIFIWB10WT

Smart opbojedoos voor smart schakelaar

-

-

86 x 86 x 35 mm

zichtbaar

WIFIPS10WT

Wi-Fi Smart Remote Switch

1

2500 W

88 x 39 x 22 mm

verborgen

WIFIRC10CBK
WIFIRC10BK

Smart Wi-Fi Universele Afstandsbediening

-

220 - 240 VAC (via micro USB)

Ø 68 x 27 mm

-
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Combineren
Combineer verschillende SmartLife
producten in scenario’s en stel
schema’s samen.
Ben je begonnen met één smart product
en wil je nu je gehele huis slimmer maken?
Voel je vrij om verschillende oplossingen te
combineren binnen één krachtige app.
Het is allemaal mogelijk met het Nedis®
SmartLife assortiment dat blijvend zal
worden verrijkt en daarom nog meer
mogelijkheden zal bieden in de toekomst.
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Smart Home Starter Kit
om snel een smart home te creëren

•
•
•
•

Alle producten worden bediend vanuit dezelfde app
Combineer verschillende SmartLife producten in scenario’s en
stel schema’s samen.
Er is geen basisstation nodig, aangezien elk product rechtstreeks
verbinding maakt met je W-Fi
Bedien al je smart apparaten waar je ook bent

WIFISET01

Specificatie
2x Smart lamp
Uitvoering: E27
Sterkte: 800 lm
Lichtkleur: 2700 K
Smart stekker met stroommeter
Uitgangsvermogen: 3680 W (230 V 16 A)
Wi-Fi frequency: 2.4 GHz
Bedrijfstemperatuur: -10 - 40 °C
Luchtvochtigheid: tot 80%
Bewegingssensor
Detectiebereik: 10.0 m / 120°
Bedrijfstemperatuur: -10 - 45 °C
Luchtvochtigheid: tot 80%
Oplader: Micro USB (5 V)
Kabel lengte: 180 cm
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Wi-Fi Smart personenweegschaal
slaat gegevens automatisch op in de app

•
•
•
•
•
•
•

Werkt met een intuitieve, duidelijke app – geen gedoe met het
veranderen van de gegevens of accounts op de weegschaal zelf
Ondersteunt 8 accounts
Slaat gegevens automatisch op in het juiste account
Toont statistieken van diverse parameters gedurende een bepaalde
periode
Uitgebreide lichaamsanalyse – gewicht, BMI, metabolische leeftijd,
vet-, water-, bot-, spier- en eiwitgehalte
Eenvoudig te integreren in het Nedis® SmartLife systeem
Helder, digitaal, blauwverlicht display

WIFIHS10WT
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Artikelcode

Producttype

Batterij

Afmetingen (mm)

WIFIHS10WT

Wi-Fi Smart personenweegschaal

3x AAA/R03 (niet meegeleverd)

280 x 280 x 22 mm

Smart Wi-Fi Speaker
met Amazon Alexa spraakbediening

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedien je muziek, stel eenvoudige taken in en activeer je Nedis
SmartLifeTM-producten met alleen je stem.
Onder licentie van Amazon – voor 100% compatibiliteit met Alexa, nu
en in de toekomst
Geïntegreerde Amazon Alexa far-field chipset – voor handsfree
spraakbediening op grote afstanden
360° spraakherkenning – met drie geïntegreerde microfoons
Demp de spraakherkenning – met één druk op de knop
Piekvermogen van 15 watt – voor kristalheldere geluidskwaliteit
LED-ring – zodat je ziet wanneer de Alexa-spraakservice actief is
Neem de luidspreker mee van kamer naar kamer – dankzij de
oplaadbare 2200 mAh-batterij
Bluetooth en Wi-Fi connectiviteit – voor wanneer Wi-Fi niet
beschikbaar is

SPVC7000BK
Ook verkrijgbaar in wit:

Artikelcode

Producttype

Kleur

Oplader

Ondersteunde talen

SPVC7000BK

Smart Wi-Fi Speaker
with Amazon Alexa voice
control

Zwart

Micro USB

Engels, Duits, Frans &
Spaans

SPVC7000WT

39 Nedis® SmartLife | Assortiment 2020

SPVC7000WT

Wit

Nedis® SmartLife Assortiment 2020

www.nedis.com

