
Slimme Wi-Fi stekkerdoos | 16A of 3680W | 3x Type F & 2x USB 
Aparte AAN/UIT-regeling | Overbelastingsbeveiliging

QN-WP03

Maakt rechtstreeks verbinding 
met uw WiFi-thuisnetwerk

3-voudige stekkerdoos apart te bedienen
+ 2 USB (5V-2A)

Max. 16A or 3680W Overbelasting beschermd en brandvertragend

Handmatig AAN/UIT Timers en schema’s instellen

Stekker type F (CEE7/7) Combineren in “Flows”

1.5m snoer lengte Spraakbesturing



Ref. 414000105
Art. QN-WP03

Pachtgoedstraat 2 | B - 9140 Temse
www.qnecthome.com

Specificaties
Wireless connection WiFi

Frequency range 2412-2472 MHz

Communication protocol TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS

Radio transmit power 17 dBm

Antenna gain 3 dBi

Input voltage 220-240V AC 50Hz

Output voltage 220-240V AC 50Hz

Input current 16A

Output power 3680W

Power Meter No

Grounding Schuko type F

Device power ouput 
connection(s) 

3x 
Schuko / Type F (CEE 7/7)

Device power input 
connection(s) 

Hybrid (CEE 7/7)

Type plug Type F (CEE 7/7)

Dimmable No

USB 2x USB 5V - 2100mA

Functions Switch on/off 
(separate or all at once)

Switch on/off with delay 
(separate or all at once)

Switch on/off on certain time 
(separate or all at once)

Surge protection Uoc : 4kV for L-N, L/N-PE
Up : 2.2kV for L-N, L/N-PE
Uc : 275V~50Hz SPD Type3

Material Plastic

Energy consumption 0.1 kWh

Cable lentgh 1500mm

Cable type H05VV-F 3G1.5mm²

Available for qnect home app on iOS and Android

IP rating IP20

Oparating temperature -20 ~ +50° C

Color white

Dimensions

Eigenschappen
 # Plug & play: maak rechtstreeks verbinding met uw 

thuisnetwerk zonder een gateway of hub te gebruiken.
 # Bedien de stekkerdoos in zijn geheel of elk afzonderlijk 

stopcontact, via je “qnect home” app.
 # Gebruik de app “qnect home” om timers in te stellen voor 

automatische aan of uit scènes voor elke afzonderlijke 
aansluiting of de USB. Gebruik de USB om oplaadbare 
apparaten op tijd uit te schakelen.

 # Geschikt voor apparaten tot 16A of 3680W
 # Schakel overal elektrische apparaten aan/uit met de “qnect 

home” app en heb de mogelijkheid om handmatig in/uit te 
schakelen.

 # Geschikt voor stopcontacten in type F (bijv. Duitsland, 
Nederland) en E (bijv. Frankrijk, België)

 # Combineer met andere “qnect home” producten: zet deze 
slimme stekkerdoos aan of uit bij het betreden van een kamer 
in combinatie met een “qnect home” deursensor.

 # Werkt met Amazon Alexa, Google Assistent en Siri Voice.

Commercieel
Maak uw apparaten thuis echt slim door deze slimme 
uitbreidingsaansluiting te gebruiken en ze te verbinden met uw 
WiFi-thuisnetwerk. Met deze 3-weg stekkerdoos kunt u met uw 
smartphone 3 verschillende apparaten en twee USB-aangedreven 
producten afzonderlijk of allemaal tegelijkertijd schakelen. overal 
en altijd. Sluit bijvoorbeeld je vloerlamp, tv en andere multimedia 
apparaten aan en schakel ze in één keer uit. Sluit ook je telefoon aan 
op de USB-poorten en schakel het opladen uit als je ‘s nachts klaar 
bent. Dit slimme verlengsnoer is ook handmatig te schakelen via de 
knop op het apparaat zelf. Vraag zelfs aan je assistent om gewoon 
alle stopcontacten of slechts één stopcontact aan te zetten als je 
lekker op je bank zit. 
 
Zeer eenvoudig in te stellen. Het enige wat je nodig hebt is deze 
slimme stekker en een stabiel wifi-netwerk. Deze slimme stekker 
sluit je eenvoudig aan op je wifi zonder dat je een hub nodig hebt. 
Met onze intuïtieve app zet je je apparaten snel op afstand en 
automatisch of op een bepaald tijdstip aan en uit. 
 
Hij heeft een kabel van 1,5 meter die ervoor zorgt dat je hem 
gemakkelijk wegstopt. De stekkerdoos ondersteunt een totaal 
stroomverbruik van maximaal 3680W - 16A en een totaal USB-
vermogen van 5V - 2,1A 
 
Combineer deze stekkerdoos en andere “qnect home” producten 
samen in één app, zonder ingewikkelde installaties. In dit geval kun 
je in combinatie met “qnect home” sensoren of camera’s tijdens 
bewegingsdetectie automatisch één product of maximaal 3 losse 
producten aan- of uitzetten. En dit zonder dat u iets hoeft te doen. 
Handig, toch!


