PRODUKT DATABLAD
SMART+ BT NIGHTLIGHT PLUG EU
SMART+ NIGHTLIGHT Plug | Integrert støpsel for nattlys med smart stikkontakt for å styre ikkesmarte enheter med Bluetooth-teknologi

BRUKSOMRÅDER
– Når ikke-smartenheter skal integreres i kompatible smarthjemsystemer
– Nattlys som orienteringslys eller sikkerhetslys for barnerom,
trapper eller soverom

__

PRODUKTFORDELER
–
–
–
–

Integrerer konvensjonelt elektrisk utstyr i kompatible smarthjem systemer
Nattlys som orienteringslys eller sikkerhetslys for bruk om natten eller på mørke områder
Enkel tilkobling av elektrisk utstyr ved hjelp av standard støpsel
Gjør det mulig å styre konvensjonelle lyskilder og andre elektriske enheter

PRODUKTEGENSKAPER
– Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 6.0 eller iOS 11.0)
– Kontroll via tale er mulig: Apple Homekit, Google Assistant, Amazon Alexa
– For full funksjonalitet med styring via Apple Home App kreves tilkobling til Apple TV (med tvOS 10 eller nyere) eller iPad
(med iOS 10 eller nyere)
– Høy vekslingsstyrke: opptil 3 680 W / 16 A
– Nettverksprotokoll: Bluetooth
– Type beskyttelse: IP20
– Integrert nattlys med varmhvit farge, ikke dimbar
– Planlegger
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TEKNISK DATA
Mål og vekt

Produktvekt

120,00 g

Lengde

60,0 mm

Bredde

60,0 mm

Høyde

84,0 mm

Farger og materialer

__

Produktfarge

Hvit

Materiale

Plast

Temperaturer & driftsvilkår
Omgivelsestemperatur-område

-10…+35 °C

Egenskaper
Kompatibel Smart Home teknologi

Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit

Sertifikater og standarder
Beskyttelses type

IP20

UTSTYR/TILBEHØR
– For kontroll via LEDVANCE SMART+ WiFi-app kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 4.4 eller iOS 9.0)
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SIKKERHETSRÅD
Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being
accidentally switched on.
Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching
cycles.
SMART+ Plug må ikke brukes sammen med medisinsk utstyr.
Skal kobles til en automatisk strømbryter (maks. 16 A).

LOGISTIKK DATA
Product kode

Forpaknings enhet (stk/enhet)

4058075571013
4058075571020

NO: VS
4

Dimensjoner (lengde x bredde x
høyde)

Brutto vekt

Volum

61 mm x 96 mm x 154 mm

188,00 g

0.90 dm³

211 mm x 167 mm x 141 mm

886,00 g

4.97 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more
single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

__
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