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Link do produktu: https://www.rtx24.pl/inteligentny-pasek-tasma-led-rgb-10m-wifi-tuya-p-483.html

Inteligentny pasek taśma LED RGB
10m WiFi Tuya
Cena

129,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WLED10

Kod producenta

WLED10

Kod EAN

5903794121553

Producent

RTX

Opis produktu

RGB LED Strip TUYA Wi-Fi 2x5m
Inteligentny pasek LED RGB WiFi sterowany smartfonem, współpracuje
z aplikacją inteligentnego domu Tuya Smart
Włączanie lub wyłączanie zdalne ze smartfona
Sterowanie zmianą koloru świecenia LED
Funkcja Disco -zmiana kolorów w rytm muzyki
Pilot IR-szybkie sterowanie
Darmowa aplikacja Tuya Smart dla Android oraz iOS
Sterowanie głosem -współpraca z Google Home i Amazon Alexa
Odporny na wilgoć- diody LED zatopione w bezbarwnym silikonie
Długość 10m (2x5m)
Łatwa instalacja i obsługa
Zasilanie 12V (zasilacz w zestawie)

Steruj za pomocą głosu!

Przyszłość jest już teraz

Oferowana taśma LED oraz inne elementy współpracujące z Tuya Smart Life mogą być zintegrowane z Google Home
i Amazon Alexa.
Daje to niesamowite możliwości sterowania naszym inteligentnym domem za pomocą komend głosowych
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Dopasuj nastrój pomieszczenia tak jak chcesz!
płynna regulacja koloru
predefiniowane sceny
regulacja nasycenia i jasności
zmiana koloru w rytm muzyki

Zapomnij o zapominaniu wyłączenia światła
-steruj oświetleniem automatycznie
Oferowany w zestawie sterownik LED umożliwia ustawienie harmonogramu tygodniowego dla automatycznego
wyłączenia lub włączenia światła.

Inteligentny dom w Twoim ręku!
Tuya Smart Life przystąpiło do ZigBee Alliance dzięki czemu otworzyły się ogromne możliwości rozbudowy
systemu o nowe elementy.
integracja ponad 11000 różnych urządzeń
30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
10000 producentów urządzeń inteligentnych
codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
dostępna darmowo dla Android i iOS

Dedykowana aplikacja Tuya Smart - łatwa instalacja i bezproblemowa
obsługa.
Gdziekolwiek jesteś, możesz kontrolować bezpieczeństwo swojego
mienia!

Specyfikacja techniczna:
długość paska LED 2x 5m
sterowanie podczerwienią - pilot IR w zestawie
wodoodporna silikonowa osłona LED
wsparcie asystentów głosowych Google Assistant i Amazon Alexa
łączność WIFI 2,4 GHz
Zasięg WiFi: do 40m (zależnie od warunków otoczenia)
Temperatura pracy: 0-60st.C
Zasilanie: zasilacz 12V (zasilacz w zestawie)
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