Lampu A60 E27
LED Pintar
Color & Tunable White
Plastik
Wi-Fi
Kontrol dengan aplikasi atau
perintah suara WiZ
8718699782214

Bohlam lampu LED
canggih untuk di rumah
Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan
umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan
menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian
lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.
Instalasi mudah
• Pasang dan pakai dengan mudah. Berfungsi dengan Wi-Fi Anda
yang sudah ada.
Kendali cerdas
• Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
• Kendali suara dengan Google Assistant, Alexa, atau Siri Shortcuts
Fitur pintar
• Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal
• Fitur kesehatan preset
Mode cahaya
• Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
• Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
• Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.
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Kelebihan Utama
Instalasi dan penggunaan mudah
WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi
Anda yang sudah ada, tidak diperlukan
gateway tambahan. Cukup pasang
lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ
dan Anda siap menggunakannya.
Kontrol dari mana saja
Kendalikan lampu WiZ Anda di mana
pun Anda berada dengan smartphone.
Anda tidak perlu khawatir karena lupa
mematikan lampu sebelum
meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ
tersedia untuk iOS dan Android.
Kendali Suara
Dapatkan pengendalian handsfree
untuk lampu Anda dengan
menggunakan suara dan Google
Assistant, Amazon Alexa, atau Siri
Shortcuts. Gunakan perintah suara
sederhana untuk menyalakan atau
mematikan lampu, mencerahkan dan
meredupkan, mengubah warna, dan
mengatur Suasana Cahaya kustom.

Mengotomatiskan lampu Anda
dengan jadwal
Otomatiskan lampu agar sesuai
dengan rutinitas harian atau mingguan
Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk
menyala sebelum Anda tiba di rumah
dan matikan saat tidak diperlukan.
Fitur kesehatan preset
Gunakan fitur kesehatan preset di
aplikasi WiZ dan nikmati pola
pencahayaan yang paling sesuai untuk
ritme sirkadian Anda sepanjang hari.
WiZ akan memberikan cahaya siang
hari yang cerah saat Anda perlu
mendapatkan energi dan fokus, lalu
bertransisi dengan mulus ke putih
hangat lembut untuk membantu Anda
rileks dan tidur lebih nyenyak.
Putih hangat hingga sejuk dapat
disetel dan mode preset
Pilih dari rentang putih sejuk yang
memberi energi hingga putih hangat
yang lembut, atau cukup pilih dari
mode preset seperti Focus dan Relax
guna menciptakan suasana terbaik
untuk aktivitas Anda.

Spesifikasi
Karakteristik
• Dapat diredupkan: Redup Nirkabel
• Penggunaan: Dalam ruangan
• Bentuk lampu: A60
• Soket: E27
• Teknologi: Smart Wi-Fi
• Jenis kaca: Kelam
Dimensi lampu
• Tinggi: 12,2 cm
• Berat: 0,06 kg
• Lebar: 6 cm

Daya tahan
• Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7
jam/hari): 15 tahun
• Faktor perawatan lumen: 70%
• Nominal masa pakai: 15.000 jam
• Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan:
50.000

Jutaan warna dan mode cahaya
dinamis
Pilih dari palet berisi jutaan warna
terang untuk menciptakan suasana
yang menakjubkan di rumah Anda.
Nikmati perbedaan halus dari efek
cahaya dinamis kami yang menyinari
lingkungan Anda
Suasana yang Disesuaikan
Buat perpaduan berbagai mode
cahaya berwarna dan putih untuk
menciptakan suasana cahaya yang
sempurna untuk momen Anda setiap
hari. Simpan dan aktifkan kapan saja
dengan aplikasi, WiZmote, atau kendali
suara.
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Karakteristik cahaya
• Konsistensi warna: 6SDCM
• Indeks sesuaian warna (CRI): 90
• Suhu warna: 2200-6500 K
• Kategori Warna Cahaya: Color &
Tunable White
• Flux cahaya nominal: 806 lm
• Waktu mulai: <0.5 s
• Waktu pemanasan hingga 60%
cahaya: Cahaya penuh seketika
• Kode Warna: 922-965 | CCT of
2200K-6500K(RGB)
Lain-lain
• EyeComfort: Y
Karakteristik lain
• Lampu saat ini: 75 mA
• Efikasi: 89 lm/W
Informasi kemasan
• EAN: 8718699782214
• EOC: 871869978221400
• Nama produk: Wi-Fi Color
+TunableWhite/9W A60 12/1CT

Dimensi & berat produk
• Panjang: 12,2 cm
Nilai terukur
• Masa pakai terukur: 15.000 jam
• Flux cahaya terukur: 806 lm
• Daya listrik terukur: 9 W
Layanan
• Jaminan: 3 tahun
Spesifikasi teknis
• Frekuensi: 50-60 Hz
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718699782214
• Berat bersih: 0,063 kg
• Berat kotor: 0,110 kg
• Tinggi: 13,000 cm
• Panjang: 7,000 cm
• Lebar: 7,000 cm
• Nomor bahan (12NC): 929002411607

Konsumsi daya
• Faktor daya: 0.55
• Voltase: 220-240 V
• Watt: 9 W
• Watt yang setara: 60 W
• Label Efisiensi Energi (EEL): A+
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