
Yleistä tietoa

Tätä älykästä Nedis® Wi-Fi-lämpöpuhallinta voi käyttää 
itsenäisesti tai yhdessä muiden Nedis-merkkisten SmartLife-
laitteiden kanssa. 

Sitä voi hallita sen yläosassa olevilla fyysisillä painikkeilla tai 
etäohjauksella Nedis SmartLife -sovelluksella. Voit säätää 
lämpötilaa, lämmitystehoa, vaakasuuntaista liikettä tai 
asettaa ajastuksen.

Voit hallita sitä jopa äänikomennoilla yhdistämällä 
sovelluksen suosimaasi ääniohjausjärjestelmään (Google 
Homeen tai Amazon Alexaan). 

Kaikki tämä on mahdollista ilman lisäliitäntää tai 
yhdyskäytävää.

Features

• Aseta lämpötila käyttämällä laitteen yläosassa olevia 
painikkeita, Nedis® SmartLife -sovelluksella tai 
äänikomennoilla yhdessä Google Homen tai Amazon Alexan 
kanssa
• Lämpöpuhallin liitetään suoraan Wi-Fi-verkkoon, joten voit 
hallita sitä mistä tahansa
• Aseta ajastin automaattista lämmitystä varten
• Lämpöpuhallin käyttää täyttä 2 000 W:n tehoa huoneen 
nopeaan lämmitykseen ja laskee lämmitystehon 
automaattisesti 1 200 W:iin tavoitelämpötilan lähestyessä
• Ota vaakasuuntainen liike käyttöön koko huoneeseen 
kulkevaa optimoitua ilmavirtausta varten
• Pienikokoisen ja tehokkaan lämpöpuhaltimen halkaisija on 
vain 19 cm, minkä ansiosta se sopii täydellisesti pieniin 
huoneisiin

Tekniset tiedot

Antennin vahvistus: 0 dBi

Myyntitietoa

Tuotekoodi: WIFIFNH10CBK
Tuotteen kuvaus: Älykäs Wi-Fi-Tornilämpöpuhallin | 

Termostaatti | 1 200 ja 2 000 W | Musta
Pakkaus: Lahjapakkaus
Tuotemerkki: Nedis

Määrä LxWxH (mm) Paino

1 230x250x600 2880 gr.
2 470x250x620 6340 gr.
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Max. Radio lähetysteho: 20 dBm
Taajuusalue: 2.412 - 2.472 MHz
Väri: Musta
Teho: 1200 / 2000 W
Mitta: 57 cm
Virtapistoke: Euro / Tyyppi C (CEE 7/17)

Pakkaussisältö

Älykäs lämpöpuhallin
Pika-aloitusopas
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