
Wi-Fi Smart Plug
DSP-W115

 ♦ Een apparaat met uw smartphone 
of tablet in- en uitschakelen, of u 
nu thuis of onderweg bent 

 ♦ Apparaten zoals lampen of 
verwarming automatisch in- en 
uitschakelen volgens tijd- en 
datumschema

 ♦ Woning automatiseren met 
compatibele mydlink Smart Home 
apparaten1 en IFTTT 

 ♦ Bediening met uw stem mogelijk 
met slimme speakers van 
Amazon Echo en Google Home

 ♦ Pushmeldingen ontvangen bij in- 
of uitschakelen

 ♦ Maakt verbinding met uw bestaande 
Wi-Fi-netwerk

Voornaamste eigenschappen 
van het product

Your Home, Only Smarter. Kenmerken
De mydlink Wi-Fi Smart Plug is een veelzijdige en gemakkelijk te gebruiken stekker die u in staat stelt 

om een elektrische apparaat vanaf uw smartphone of tablet te bedienen, waar u ook bent. U kunt 

automatische schema’s instellen om bijvoorbeeld lampen en verwarmingstoestellen op specifieke 

tijden en dagen van de week in of uit te schakelen. De stekker werkt met mydlink Smart Home 

apparaten1, Amazon Alexa, Google Assistant en IFTTT. U kunt zo alles met uw stem bedienen en uw 

woning automatiseren. 

Bedien uw apparaten op afstand

Met de Wi-Fi Smart Plug kunt u het aangesloten elektrische apparaat in uw huis bedienen terwijl u weg 

bent. Stel een schema in dat de verwarming inschakelt op koude winteravonden, uw koffiezetapparaat 

’s morgens aanzet voordat u wakker wordt of de lamp in de woonkamer automatisch inschakelt terwijl 

u op vakantie bent. Vergeten de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact te halen toen u de deur 

uitging? Geen paniek, u schakelt het op afstand uit met een paar tikjes op uw smartphone. De gratis 

mydlink app werkt met iPhone, iPad en Android-apparaten, zodat u uw apparatuur op afstand kunt in- 

en uitschakelen vanaf uw mobiele apparaat en uw schema’s kunt aanpassen terwijl u onderweg bent.

Smart Home Compatibel

Zet uw Wi-Fi Smart Plug aan of uit met uw stem! Ervaar het handsfree bedieningsgemak van Amazon 

Echo en Google Home (apart verkrijgbaar) om met volle handen een lamp aan te doen of de ventilator 

uit te schakelen wanneer u de kamer uitloopt. Maak uw huis slimmer door het te automatiseren met 

compatibele mydlink Smart Home apparaten1 en IFTTT. Schakel een lamp automatisch in zodra er 

beweging wordt gedetecteerd of de zon ondergaat. 

Compact ontwerp

De Wi-Fi Smart Plug past dankzij zijn ontwerp discreet in elk interieur. Aan de visuele lichtring rond het 

apparaat ziet u snel of het aan of uit staat. De ring werkt ook als nachtlampje, zodat u in het donker 

gemakkelijk uw weg vindt. En als u er last van mocht hebben, kunt u het eenvoudig met een druk op de 

knop uitschakelen. Dit kan via de mydlink app, maar ook via een fysieke knop op de stekker zelf. 

Automatische schema’s maken

Schakel huishoudelijke apparaten 
in of uit op basis van tijdschema’s

Overal toegang

Bedien uw apparaten waar u ook 
bent met de mydlink app

In- en uitschakelen

Zet uw huishoudelijke apparaten 
aan of uit met uw telefoon



Algemeen

Standaarden •	 IEEE 802.11n2

Beveiliging •	WPA/WPA2 •	WEP

LED •	Voeding/WPS

Antennes •	Een interne antenne

Knoppen •	LED aan/uit
•	Aan/uit-knop

•	WPS/resetknop

Functionaliteit

Ondersteuningsfuncties •	Slimme afstandsbediening
•	Automatisering

•	 In-/uitschakelschema
•	Systeem LED-controle

Geavanceerde functies •	mydlink app voor iPhone, iPad en Android-apparaten

App compatibiliteit •	Raadpleeg de pagina van de mobiele app in de app store om te zien of uw apparaat compatibel is.

Technische specificaties

Productafbeelding

Gemakkelijk in te stellen

Met de mydlink app kunt u de Wi-Fi Smart Plug in slechts enkele minuten 

instellen. U verbindt hem met een druk op de knop met uw bestaande Wi-Fi-

netwerk. Stapsgewijze instructies helpen u hem veilig aan uw persoonlijke 

mydlink account toe te voegen, zodat u schema’s kunt instellen en uw apparaten 

meteen kunt automatiseren. 

Ontvang direct meldingen, waar u ook bent

U kunt via de mydlink app zelfs meldingen instellen die u waarschuwen 

wanneer de Wi-Fi Smart Plug wordt in of uitgeschakeld. U hoeft zich dus geen 

zorgen meer te maken als iets per ongeluk aan of uit is blijven staan.

Zijaanzicht Vooraanzicht

WPS/resetknop

Aan/uit-knop

LED aan/uit-knop

LED geeft apparaat-
status weer

Stopcontact

LED-ring
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Fysieke kenmerken

Afmetingen •	95 x 74 x 38 mm (3,74 x 2,91 x 1.50 inch)

Gewicht •	155 gram (5,47 ounce)

Voeding •	 Ingang: 100 tot 240 V wisselspanning, 50/60 Hz

Maximale belasting •	EU-stekker (type F): 3680 W / 16 A
•	Franse stekker (type E): 3680 W / 16 A

•	Britse stekker (type G): 3120 W / 13,5 A
•	Zwitserse stekker (type J): 2400 W / 10 A

Opgenomen vermogen •	Maximum 5 watt

Temperatuur •	Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) •	Opslag: - 20 tot 65 °C (-4 tot 149 °F)

Vochtigheid •	Gebruik: 10% tot 90% niet-condenserend •	Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend

Certificeringen •	CE/LVD/ErP •	RoHS
1 Ga naar www.dlink.com voor meer informatie over mydlink producten die Smart Home functionaliteit ondersteunen.
2 Maximale draadloze signaalsnelheden afgeleid van de specificaties van de IEEE-standaard 802.11n. De werkelijke gegevensdoorvoer zal variëren. Netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid 

netwerkverkeer, bouwmaterialen en constructie, en netwerkoverhead kunnen de werkelijke doorvoersnelheid reduceren. Omgevingsfactoren kunnen het bereik van het draadloze signaal negatief beïnvloeden.
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