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EWS 410 

Lâmpada LED Smart Wi-Fi 
 

Controle a iluminação de seus ambientes através do seu 

smartphone ou por comandos de voz. A lâmpada LED smart 

EWS 410 permite acender e apagar a luz à distância, programar 

horários para acionamento automático, e realizar rotinas e 

automações vinculadas aos outros dispositivos Izy. É possível 

ajustar a intensidade do brilho da luz, escolher entre tom de 

branco quente (para ter um ambiente mais relaxante) ou 

branco frio (para ambientes de trabalho que exigem foco) ou 

até 16 milhões de cores diferentes, tudo através do app Izy 

Smart ou através dos assistentes de voz Amazon Alexa e 

Google Assistente. Para instalar basta encaixar o produto em 

um bocal padrão E27 em um local com sinal de rede Wi-Fi. 

 

» Controle e automatize sua iluminação com o app Izy Smart 

» Escolha entre 16 milhões de cores para o seu ambiente 

» Ajuste de intensidade de brilho da luz e da temperatura – 

branco quente ou branco frio 

» Fluxo luminoso de 1.055 lúmens 

» Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para 

comandos por voz 

»  Sem necessidade de hub de automação 

 

Especificações técnicas 

Tensão de alimentação 100 ~ 240 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz 

Fluxo luminoso 1.055 lm 

Potência nominal 10 W 

Cor de iluminação RGB (16 milhões de cores) + branco quente e frio 

Temperatura de cor Ajustável entre 2.700 K e 6.500 K 

Dimerizável Sim (através do aplicativo Izy Smart) 

Formato da lâmpada A60 

Base E27 

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, com suporte à segurança WEP64/WEP128/TKIP/AES 

Wi-Fi - distância máxima do roteador 20 a 30 m sem obstáculos 

App Izy Smart – sistemas compatíveis iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior 

Temperatura de operação -15 a 40 °C 

Dimensão do produto (L × A × P) 60 × 104,5 × 60 mm 

Peso do produto 62 g 
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Fotos do produto 

 

 

 

 

 

 

Cenário de aplicação 

 

 
Imagens meramente ilustrativas 

Android e Google são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc e suas afiliadas.  
 


