
 

 

TP-LINK  toont nieuwste smart home-oplossingen tijdens MWC 

Nieuwste connected home-oplossingen bieden nog meer controle over slimme woning 

Nieuwegein, 17 februari 2016 – TP-LINK, wereldwijd leverancier van consumenten- en business-

netwerkproducten, toont op het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona zijn nieuwste smart 

home-oplossingen. De Smart Plugs HS100 en HS110, de Smart Light Switch HS200, de Smart LED-

lampen LB120 en LB130 en High Definition Day/Night Cloud Camera’s NC450 en NC260, bieden 

gebruikers meer gemak en controle over hun slimme woning, ook wanneer zij niet thuiszijn.    

Roel Brandenbarg, Senior Channel Sales Manager van TP-LINK Nederland: “Consumenten hebben in 

hun dagelijkse leven steeds vaker te maken met oplossingen en producten die ‘connected’ of ‘smart’ 

zijn. In de praktijk zorgt dat nogal eens voor problemen omdat deze producten onderling niet goed 

met elkaar samenwerken. Het gevolg is dat gebruikers niet alleen veel tijd kwijt zijn aan de installatie, 

maar ook aan het gebruik van de vele apps die nodig zijn deze producten te bedienen. Onze nieuwste 

smart home-producten zijn slechts het begin van een breed scala aan oplossingen, die de gebruiker 

eenvoudig via één handige app kan bedienen en in de toekomst verschillende smart-home 

standaarden zal ondersteunen. Dit biedt meer gebruikersgemak en comfort thuis of op kantoor.” 

Smart Plug en Smart Light Switch geven meer controle over connected home 

Met de TP-LINK Smart Plugs HS110/HS100 en Smart Light 

Switch HS200 is het mogelijk om apparaten op afstand te 

bedienen en tegelijkertijd inzicht te krijgen in het 

energieverbruik. Dit geeft gebruikers meer controle over hun 

connected-apparaten. Door elektronische apparaten aan te 

sluiten op de Smart Plugs HS110/HS100 kunnen deze via de 

smartphone op afstand beheerd en bediend worden. De 

planningsfunctie biedt de mogelijkheid om zelf tijdsschema's 

in te stellen waarop de elektronische apparaten aan  of uit 

gaan. Met de afwezigheidsmodus worden verbonden 

apparaten op verschillende tijdstippen automatisch in- of 

uitgeschakeld. Hierdoor ziet het huis er bewoond uit, zelfs wanneer er niemand thuis is. Dankzij de 

energiemonitoring-functie krijg je gedetailleerd inzicht in het stroomverbruik van het apparaat. 

De HS200 Smart Light Switch biedt dezelfde functionaliteiten als de HS110/HS100 Smart Plugs, maar 

functioneert tevens als een traditionele lichtschakelaar. Na installatie vervangt de HS200 de 

traditionele lichtschakelaar en is het mogelijk connected-verlichting in- en uit te schakelen via de 

ingebouwde, fysieke schakelaar. Het biedt de gebruiker meer gemak en controle over zijn smart 

home. De HS110/HS100 Smart Plugs en HS200 Smart Light Switch zijn eenvoudig op afstand te 

http://nl.tp-link.com/


bedienen via de gratis Kasa-app voor iOS en Android. Daarnaast zijn de HS110/HS100 en HS200 ook 

compatibel met Amazon Echo. Deze stelt gebruikers in staat de aangesloten apparaten via spraak te 

bedienen. Bekijk hier de specificaties van de HS200 en HS110/HS100. 

Bedien verlichting op afstand met smart LED-verlichting 

De LB120 en LB130 zijn TP-LINK’s nieuwste smart LED-lampen met energiemonitoring. De lampen zijn 

eenvoudig op het wifi-netwerk aan te sluiten, zonder dat aanvullende 

hardware of speciale installatie nodig is. Met deze smart LED-lampen is het 

mogelijk de verlichting van iedere ruimte, zowel in helderheid als in warmte, 

op afstand aan te passen aan een specifieke stemming of sfeer. Creëer een 

heldere en goed verlichtte omgeving tijdens het werken, een zachtere 

ambiance voor een ontspannen avond thuis of een kleurrijke sfeer tijdens 

een feestje. 

De LB120 en LB130 zijn eenvoudig op afstand te bedienen via de uitgebreide 

gratis Kasa-app voor Android en iOS, die tevens toegang geeft tot 

verschillende aanvullende opties. De planningsfunctie biedt de mogelijkheid om zelf tijdscenario’s in te 

stellen waarop de lampen automatisch aan- of uit gaan, zodat je ‘s ochtends gemakkelijker wakker 

wordt of nooit ‘s avonds in een donker thuis hoeft te komen. De LB130 biedt, naast instelbaar wit 

licht, ook de mogelijkheid gekleurde verlichting in te stellen. Hierbij kun je kiezen uit diverse RGB-

kleuren. Beide LED-lampen beschikken tevens over een energiemonitoring-functie, waarmee je 

eenvoudig het stroomverbruik kunt bijhouden voor meer inzicht in en controle over je 

energierekening. Bekijk hier de specificaties van de LB120 en LB130. 

Gebruiksvriendelijke cloud-camera’s voor beveiliging van de woning 

Met de nieuwste High Definition Day/Night Cloud Camera’s van TP-LINK, 

de NC450 en NC260, is het mogelijk om eenvoudig een customized 

draadloos beveiligingssysteem voor zowel thuis- als zakelijk gebruik op te 

zetten. Beide cloud camera-oplossingen beschikken over onder meer 

300Mbps WiFi, high-definition-beelden, geluids- en bewegingsdetectie en 

night vision. Daarnaast bieden beide modellen de mogelijkheid voor two-

way audio streaming. Dankzij de geïntegreerde microfoon en luidspreker 

kunnen gebruikers horen wat er rondom de camera gebeurt en zijn zij in 

staat met iedereen in de kamer te communiceren. De functie voor 

geluids- en bewegingsdetectie biedt de mogelijkheid om bij een geluid of 

beweging rondom de camera een melding te ontvangen met een snapshot 

van de omgeving. Via de gratis app voor Android en iOS, hebben gebruikers altijd en overal toegang 

tot de camera en kunnen zij met een druk op de knop foto’s maken of video’s opnemen. Hierdoor blijf 

je altijd verbonden met thuis of kantoor en hoef je geen moment meer te missen. Daarnaast beschikt 

de NC450 over ‘pan- en tilt’-functies die het mogelijk maken om over een groter gebied toezicht te 

houden. Bekijk hier de specificaties van de NC450 en NC260. 

https://drive.google.com/file/d/0B4PIKR_V2eLAQWdVYXBtSkVSQjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2jZhnQqOWt_cGdQN21kUmNFWjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2jZhnQqOWt_QVZDUVE5U2JfVW8/view?usp=sharing


Smart Home-oplossingen compatibel met SR20 Smart Home Router 

De nieuwste smart home-oplossingen zijn volledig 

compatibel met de onlangs geïntroduceerde TP-LINK 

SR20 Smart Home Router met touchscreen, een alles-in-

een router en Internet of Things (IoT) hub met ZigBee en 

Z-Wave. De krachtige AC1900 prestaties zorgen voor een 

verbeterde connected home-ervaring. 

TP-LINK op het Mobile World Congress 

TP-LINK toont haar nieuwste connected home-portfolio met smart home-apparaten, netwerkproducten 

en accessoires, op MWC hal 7,  stand 7B11. 

------- 

Over TP-LINK          

TP-LINK is wereldwijde innovator en leverancier van consumenten en SMB netwerkproducten aan tientallen miljoenen 

klanten in meer dan 120 landen en is de wereldwijde nummer 1 in WLAN-apparaten en broadband CPE-apparaten*. Door 

een sterke R&D, een doeltreffende productie en streng kwaliteitsmanagement biedt TP-LINK draadloze netwerkproducten, 

waaronder draadloze routers, powerline adapters, range extenders, cloud camera’s, smart home en accessoires voor 

eindgebruikers over de hele wereld. Bezoek de website van TP-LINK Netherlands, volg TP-LINK op Facebook en op 

YouTube. 
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*Volgens de laatst gepubliceerde IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Report, Q2 2015 Final Release 
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