
T31
T31 Smart Plug 
Met de compacte en krachtige T31 Wi-Fi Smart Plug kunt u uw 
apparaten op afstand in- en uitschakelen. U kunt ze ook instellen 
om volgens een planning te werken. Zo verandert u normale apparaten 
in slimme apparaten.

Elektriciteitsgegevens 
(CS-T31-16B-EU) Bediening op afstand via app

Ondersteunt 2,4 GHz wifi Aan/Uit-timer

750 °C 
brandvertragend

Energiebesparend 

Indicatoren voor 
aanpassing van de helderheid 

Zet uw apparaten op afstand aan



U wilt vast graag weten hoe duur het is om uw apparaat te gebruiken. 
T31 let na verloop van tijd op het stroomverbruik van verbonden 
apparaten en levert gedetailleerde verslagen over de EZVIZ-app 
zodat u uw elektriciteitsrekeningen laag kunt houden.

* Alleen beschikbaar voor het model CS-T31-16B-EU. 

Realtime controle op stroomverbruik

Maak uw leven gemakkelijker door te plannen wanneer apparaten 
op bepaalde tijdstippen van de week in- en uitgeschakeld worden.
U hoeft zich nooit meer zorgen te maken of u het strijkijzer aan 
hebt laten staan wanneer u weg bent � u kunt het van een
afstand controleren en uitschakelen indien nodig. 

Verschillende bedieningsopties



Met een maximaal wattage van 3840 kan de 
T31 zowat elk krachtig huishoudapparaat aan. 

Ondersteunt vele apparaten

3,840W

Uw handen vol? Geen probleem. 
Vraag Google Home of Amazon Echo om het 
aangesloten apparaat voor u in of uit te schakelen.

Werkt met 
spraakopdrachten



Zijn er apparaten die u 's nachts wakker houden omdat de led zo fel is?  
T31 heeft indicatoren met een aanpasbare helderheid. 
Gebruik de EZVIZ-app om de plug perfect op te laten gaan in uw omgeving.

Indicator voor aanpassing van de helderheid



Modelparameters CS-T31-16A-EU / CS-T31-16B-EU

Netwerk

Wifi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Wifi-koppeling AP-koppeling

Belasting

Uitgangsstroom MAX. 16 A

Uitgangsvermogen MAX. 3,840 W (Ingangsspanning 240 V)

Opstarten

Maximale opstarttijd ＜30 sec.

Algemeen

Materiaal Materiaal dat bij zeer hoge temperatuur 
brandvertragend werkt

Voeding AC 110 V - 240 V

Stroomverbruik ＜1 kWh (per maand)

Afmetingen product 100,5 × 54,7 × 71 mm

Afmetingen verpakking

Gewicht

135 × 92 × 91 mm

115 g

Functies

Afstandsschakelaar Ondersteund 

Timerschakelaar Ondersteund

Countdown-schakelaar Ondersteund

Handmatige schakelaar Ondersteund

Amazon Alexa en Google 
Home-spraakbediening

Elektriciteitsgegevens

Ondersteund

Alleen CS-T31-16B-EU wordt ondersteund 
(weergegeven in de EZVIZ-app)



Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/

Inhoud verpakking Working Environment
- T31 Smart Plug (EU)

- Snelstartgids

- Temperatuur: 0 °C - 40 °C 

- Luchtvochtigheid: 0 - 80%

REACH / RoHS / CE / WEEE

Certificeringen


