
NGS SMART WIFI LED BULB GLEAM
510C

LÂMPADA INTELIGENTE-WIFI-5W-GU10- RGB+W COLORED-
NGS ORB APP - AMAZON ALEXA OU GOOGLE ASSISTANT

Dê um toque de cor aos dias mais cinzentos, iluminando a sua casa
graças ao NGS Gleam 510. A nova lâmpada inteligente de 5 W
(equivalente a 45 W de incandescência), com saída de 460 lumens
e ligada com tecnologia WiFi (IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz) para
tornar tudo um pouco mais fácil.

Poderá controlá-la através da aplicação "NGS Orb" ou por voz
através de Amazon Alexa ou Google Assistant. 

Para todas as ocasiões

A lâmpada NGS Gleam 510, com uma base GU10, dispõe de Led
RGB+W, ou seja, díodos emissores de luz vermelha, verde e azul
que podem reproduzir uma infinidade de cores e de tons. Além
disso, também incorpora o popular díodo de luz branca, ajustável a
brancos mais frios ou quentes e regulador de brilho perfeito
para criar ambientes diferentes.

Por isso, com uma temperatura de cor de 2100 K - 6500 K e
um ângulo de feixe de 120 °, adaptar a iluminação ao seu gosto
nunca foi tão fácil. 

Sob controlo

Terei deixado a luz acesa? Quando se levantar, importa-se de
apagar a luz? E se deixarmos a lâmpada acesa para que pensem
que estamos em casa?

Não há mais preocupações.

A sua tecnologia de WiFi inteligente e a aplicação gratuita "NGS
ORB" possibilitam que tenha a iluminação da sua casa sob
controlo a partir do seu telefone ou tablet. Onde quer que esteja,
pode ligar, desligar ou até programar sem nenhum tipo de
complicação.

Consumo responsável

A NGS Gleam 510, com 25 000 h* de vida e uma potência em
espera de 0,5 W max., permitir-lhe-á reduzir o uso de energia até
80% sem perda de qualidade, em comparação com uma lâmpada
incandescente de 45 W em condições de uso semelhantes.

Mantenha a iluminação da sua casa sob controlo para que possa
aproveitá-la ao máximo sem perder um minuto.

* Dependendo do modo de uso dos utilizadores 

Zelamos pela sua segurança

Este produto está em conformidade com o RGPD (Regulamento
Geral de Proteção de Dados).

Regulamento europeu relativo à proteção das pessoas singulares
no que diz respeito ao tratamento dos seus dados pessoais e à
livre circulação destes dados.

Compatibilidade

Transforme a iluminação de cada dia numa experiência única e
cómoda, dado que

a NGS Gleam 510 é compatível com qualquer dispositivo,
quer iOS quer Android. Também poderá sincronizá-la com a
conta IFTTT e, assim, criar um sem fim de ações. Mas ... por que
não simplificar ainda mais? Deixa o Amazon Alexa ou o Google
Assistant iluminar o teu caminho.

Connectivity IEE 802.11b/g/n 2.4Ghz

Lamp Base GU10

Rated Power 5W

Lumen Output 460lm

Bean Angle 120º

Color Temperature 2100 - 6.500K&RGB full color

Life 25000h

Rated Input Voltage 0.5W max

Especificações técnicas

- RGB+W de intensidade controlável através da aplica9áo ou através dos
assistentes de voz da Amazon e Google

- Conectividade: IEEE 802.11 b/g /n 2,4 GHz

- Tipo de casquilho: GU10

- Potencia nominal: 5 W

- Lúmen de saída: 460 lm

- Ángulo do feixe: 120°

- Temperatura da cor: 2.100 Ka 6.500 K e gama de cores RGB completa

- Longevidade: 25.000 h*

- Tensáo nominal de entrada: 90-260 V AC, 50/ 60 Hz

- Energia em modo de espera: 0,5 W máx .

- Dependente do modo de uso escolhido

Conteúdo da embalagem

- Gleam 510C

- Manual do utilizador

- Cartáo de garantía de 2 anos

Informação logística

Unidade Caixa externa

EAN 8435430615739 8435430615746

Peso 0,00 0,00

Largura 0,05 0,38

Comprimento 0,06 0,16

Alto 0,05 0,13

Contém

Unidade 1

Caixa externa 10

www.ngs.eu

https://www.ngs.eu/es/
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