
صحیفة البیانات

فیشھ واي فاي ذكیھ صغیره

عش حیاة أذكى

التحكم عن بعد الجدول الزمني والموقت التحكم الصوتي

سھل التنصیب الوضع بالخارج مقاومة لالحتراق

Tapo P100المودیل
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النقاط الھامھ
جھاز تحكم عن بعد من أي مكان

قم بتشغیل / إیقاف تشغیل األجھزة المتصلة على الفور أینما كنت عبر 
.Tapo تطبیق

مصمم لتسھیل حیاتك والمساعدة في القضاء على مخاطر السالمة 
المحتملة.

عش حیاة أذكى من خالل ضبط الوقت مسبقًا
تتیح لك میزات الجدول الزمني والموقت إنشاء جدول أسبوعي وخطط للعد 

التنازلي. ستعمل جمیع األجھزة اإللكترونیة المتصلة تلقائیًا في الوقت 
المحدد مسبقًا ، مما یجعل حیاتك ذكیة ومریحة وموفرة للطاقة.



. 
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النقاط الھامھ
رادع لمنزلك

Away Mode ، وھي میزة تحاكي بذكاء وجود شخص ما في المنزل 
من خالل تشغیل وإیقاف تشغیل الجھاز المتصل (مثل المصباح) ، مما 

یجعل األمر یبدو أن شخًصا ما في المنزل عندما تكون في رحالت طویلة 
إلبعاد األشخاص ذوي النوایا السیئة.

حرر یدیك مع التحكم الصوتي
یمكنك استخدام Amazon Alexa أو Google Assistant لـ

التحكم في أجھزتك بأوامر صوتیة مثل
"ألیكسا ، شغل المحمصة من فضلك"

* ال یلزم وجود جھاز منفصل أوملحقات.



الخصائص
    • التحكم عن بعد - قم بتشغیل / إیقاف تشغیل األجھزة المتصلة على الفور    

.Tapo أینما كنت من خالل تطبیق      
    • الجدول الزمني - إعداد جدول زمني مسبقًا إلدارة األجھزة تلقائیًا.

    • المؤقت - إنشاء مؤقت للعد التنازلي لإللكترونیات المتصلة.
    • التحكم الصوتي - قم بإدارة المقبس الذكي الخاص بك باستخدام األوامر 

.Google أو مساعد Amazon Alexa الصوتیة عبر      
    • الوضع بالخارج - یقوم بتشغیل األجھزة وإیقاف تشغیلھا تلقائیًا في أوقات 

      مختلفة إلعطاء مظھر أن شخًصا ما بالمنزل.

    • تصمیم مضغوط - صغیر الحجم لتجنب انسداد المقابس المجاورة.
    • سھل اإلعداد واالستخدام - ال یتطلب جھاز اضافي ، قم بإعداده بسرعة 

      وإدارة سھلھ من خالل التطبیق المجاني.
    • مشاركة الجھاز - بسھولة مشاركة أذونات اإلدارة مع كل فرد من أفراد 

      عائلتك.
    • مقاوم لالحتراق - تساعد المواد المثبطة للھب المستخدمة في الجھاز في 

      تقلیل مخاطر االحتراق.
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الخصائص

V-0 (UL94)* مصنوع من مواد مثبطة للھب



 

مواصفات الجھاز

صحیفة البیانات

LED والزر: حالة الضوء ، زر الطاقة

الجھد: تیار متردد ، 240-100 فولت ، 50/60 ھرتز
الحمولة القصوى: 2990 واط، 13 أمبیر

استھالك الطاقة (اثناء التشغیل): 1.88 وات
استھالك الطاقة في وضع االستعداد (إیقاف الترحیل): 1.48 وات

بروتوكوالت الواي فاي: IEEE 802.11b / g / n ، 2.4 جیجا 
ھرتز 

عام

Δ التحكم الصوتي مدعوم فقط مع بعض المساعدین الصوتیین.

* مصنوع من مادة مثبطة للھب 0-V (UL94). # یجب أال تتجاوز الطاقة اإلجمالیة للمعدات الكھربائیة المتصلة الحد األقصى لتیار الحمل ، وتختلف الطاقة القصوى المدعومة بناًء على الجھاز.

https://www.tapo.com من فضلك ال تستخدم في البیئات الرطبة أو في الھواء الطلق. لمزید من المعلومات ، یرجى زیارة

المواصفات عرضة للتغییر دون إشعار. جمیع العالمات التجاریة وأسماء المنتجات ھي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة ألصحابھا.

TP-Link 2021 ©

السلكي

IEEE 802.11b، 802.11g، 802.11n :المعاییر الالسلكیة ▪
▪ التردد: 2.4835-2.400 جیجا ھرتز

▪ معدل اإلشارة: 72 میجابت في الثانیة بسرعة 2.4 جیجاھرتز
 ▪

▪ الوظیفة الالسلكیة: یتصل بالواي فاي
WPA3 ؛ WPA2-PSK ؛WPA PSK األمان الالسلكي: ال یوجد أمان ؛ ▪

أخري
▪ محتویات العلبة:

Tapo P100 فیشة واي فاي ذكیة صغیرة
دلیل البدء السریع

CE ، UKCA ، RoHS :الشھادات ▪
▪ درجة حرارة التشغیل: 0 درجة مئویة - 40 درجة مئویة

▪ رطوبة التشغیل: RH -90٪ 10٪ ، بدون تكاثف
▪ األبعاد: 2.9 * 2.0 * 1.2 بوصة (72.5 * 51.5 * 30.6 ملم)

* التحكم الصوتي مدعوم فقط مع بعض المساعدین الصوتیین.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

حالة الضوء
قابس

كھرباء

فیشة
زر الطاقة

جھازمثبط للھب V-0 (UL-94) :المواد

<20dBm (EIRP)قوة اإلرسال:


