CAT no. : RC/LED891

AI LAMP VOICE CONTROL

ขอมูลของผลิตภัณฑ

- ตัวฐานผลิตจากแผนเหล็กรีดเย็น พนสีขาวปองกันสนิม
- ฝาครอบทำจากวัสดพลาสติกคุณภาพสูง แข็งเเรงทนทาน อายุการ
ใชงานยาวนาน
- ใหเเสงสวางเพื่อประดับตกแตงในที่พักอาศัย รานอาหาร
รานคาหรือโรงเเรมทั่วไป
- ใชติดตั้งเปนไฟเพดานทั่วไปเพื่อใหเเสงสวางภายในอาคาร
- ควรติดตั้งที่ความสูงไมเกิน 2.7 เมตร
- สามารถควบคุมดวยเเสียงเฉพาะเเสงปกติดเทานั้น ยกเวนเเสงRGB
- ควบคุมไฟได 3 ระบบ คือ สวิตซไฟธรรมดา ผานแอปพลิเคชั่น
เเละสั่งการผานเสียง
- ควรปดสวิตซไฟ หรือ ปดเบรกเกอรทุกครั้งกอนทำการติดตั้ง
เพื่อการสั่งงานดวยเสียงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีติดตั้งโคม
ตั้งเเต 2 ชุดขึ้นไปควรมีระยะหางโคมอยางนอย 8 เมตร
- สามารถสั่งงานดวยเสียงในโหมดคำสั่งปารตี้ โดยโคมไฟจะใหเเสง
แบบ RGB สลับกัน
- โปรดศึกษาคูมือการใชงานเเละขั้นตอนการควบคุมไฟอยางละเอียด

ขอกำหนดของผลิตภัณฑ
รุน
เเรงดันไฟฟา (โวลท)
ความถี่ (เฮิรท)
กำลังไฟฟา (กำลังไฟฟา)
คาความสวาง (ลูเมน)
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
ขนาด (มิลลิเมตร)
อายุการใชงาน (ชั่วโมง)
ขนาดกำลังวัตตของลำโพง

AI LAMP VOICE
CONTROL KELLI LUXURY 50 W
220-240 VAC
50-60 Hz
50 W
3,600 LM
1.258 Kg
485*485*72 mm.
30,000 Hrs.
8W

ควบคุมได 3 ระบบ (Triple system control)
คำสั่งเสียง
- สวัสดีเรเซอร
- เปดไฟ
- ปดไฟ
- เเสงขาว
- เเสงนวล
- เเสงเหลือง
- ชมดาว
- ราตรีสวัสดิ์
- สวางมาก
- หรี่เเสง
- ประหยัดไฟ
- ปารตี้
- เปดเสียง
- ปดเสียง
- เปลี่ยนเสียงตอบรับ
- ปดระบบคำสั่งเสียง

แอปพลิเคชั่น

สวิตซ เปด-ปด
Normal Switch
Control

APP STROE

Avalilable on the Iphone
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CAT no. : RC/LED891

AI LAMP VOICE CONTROL
Productfeature

- Cold-rolled steel sheet production base from the whitecoated rust.
- The cover is made of high quality plastic material, strong,
durable, long service life.
- To illuminate to decorate in residences, restaurants, shops
or general hotels.
- To be installed as a general ceiling light for indoor lighting.
- Should be installed at a height not exceeding 2.7 meters.
- Can be controlled with normal sounds only except rgb reel.
- Can control 3 systems, namely ordinary light switch via
application and voice commands.
- Always turn off the power switch or breaker before every
installation.
- For the most efficient voice operation in the case of
installing 2 or more lamps, the distance should be at least
8 meters.
- Can be activated by voice in the party command mode
which the lamp will give the rgb light alternately.
- Please carefully study the instruction manual and the fire
control procedures.

Specification
Model

Input Voltage
Frequency
Power
Luminous Flux
Weight
Dimension
Lifetime
Speaker wattage

AI LAMP VOICE
CONTROL KELLI LUXURY 50W
220-240 VAC
50-60 Hz
50 W
3,600 LM
1.258 Kg
485*485*72 mm.
30,000 Hrs.
8W

(Triple system control)
Voice command
- Sawatdi Racer
- Poet Fai
- Pit Fai
- Seng Khao
- Seng Nuan
- Seng Lueang
- Chom Dao
- Ratri Sawat
- Sawang Mak
- Hri Seng
- Prayat Fai
- Party
- Poet Siang
- Pit Siang
- Plian Siang Toprap
- Pit Rabop
Khamsang Siang

Application

Switch on-off
Normal Switch
Control
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