Afstandsbediening | Regelt tot 15 stekkers en lampen lokaal |
Dim je lampen in 4 stappen | 2x AA/LR03 (excl.)
QN-WR01

Connects directly to your device
over WiFi
Made for qnect plugs and lights

2x AAA/LR03 (Excl.)

Dim your lights in 4 steps
Control up to 15 devices at the
same time

Specificaties

Eigenschappen

Wireless connection

WiFi (802.11b/g/n )

Frequency

2.4GHz

Frequency range

2.412 ~ 2.484 GHz

Channel

1

Input voltage

3V

Battery type

AAA/LR03

Battery qty

2 (Excl.)

Dimmer

4 step dimmer

Functions

Remote control ON / OFF
Dim lights in 4 steps
Can control Up to 15 devices at
once

Energy label

na

Energy consumption

20uA - 15uA

IP rating

IP20

Oparating temperature

-20 ~ +50° C

Color

white

Dimensions

135 x 14 x 35 mm

#
#
#
#

Bedien je aangesloten stekkers en stopcontacten lokaal (via
wifi), zonder dat je je smartphone nodig hebt.
Kan maximaal 15 apparaten bedienen, afhankelijk van uw
netwerk en het aantal aangesloten apparaten.
Verander eenvoudig de lichtsterkte van je lampen en lampen in
4 stappen.
Werkt met slechts 2 AAA-batterijen, niet inbegrepen in de
verpakking.

Commercieel
Deze Qnect WiFi e-mote kan al je slimme stekkers, lampen en armaturen
lokaal bedienen zonder dat je je smartphone nodig hebt. Zet de vloerlamp
in de woonkamer eenvoudig AAN of UIT zonder je bank te verlaten of je
smartphone te pakken. Sluit meerdere apparaten aan om ze allemaal in één
keer UIT te schakelen als je gaat slapen. Geen smartphone nodig, maar toch
draadloos je apparaten bedienen.
Bedien tot 15 apparaten of misschien iets meer, afhankelijk van de
kwaliteit van je netwerk en het aantal aangesloten apparaten. Reeds
gekoppelde apparaten aan uw app, kunnen worden gekoppeld met deze
afstandsbediening. In dit geval kunt u genieten van de voordelen van het
bedienen van al uw slimme apparaten op afstand of thuis.
Wanneer aangesloten op een willekeurige lamp, kunt u uw lampen ook in 4
stappen dimmen, om een betere sfeer in uw huis te creëren, zelfs zonder uw
smartphone een keer op te tillen.
Deze afstandsbediening werkt op twee AAA/LR03 batterijen, deze zitten niet
in de verpakking. Eenmaal geplaatst werkt de afstandsbediening meer dan
een jaar zonder de batterijen te hoeven vervangen.
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