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سری هوشمند



 چه چیزی در این جعبه وجود دارد؟

پنل نوری LED هوشمند واحد کنترل استنسیل کاغذی

نوار چسب پایه ۸منبع تغذیه ۱

۹۱

۳۰

۹
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nanoleaf.me/aurora
نانولیف آرورا

 مشخصات مصرف کننده:

 ویژگیهای اصلی محصول:نکات کلیدی فروش:

 مشخصات مصرف کننده:

 نانولیف آرورا از سوی طیف گسترده ای از مصرف کنندگان تکنولوژی هوشمند درخواست شده است. تحقیقات ما، مورد شناسایی
 پیشگامان تکنولوژی، والدین و فرزندان جوان، صاحبان موسسات مهمان نوازی کوچک و طراحی حرفه ای بعنوان بخش خوش شانس،

 قرار گرفته است

   کیت خانگی ( گواهی شده توسط اپل) بهمراه اپلیکیشن
iOS و Android برای      

سازگار با تمامی دستگاههای مجموعه هوشمند نانولیف

کنترل Wifi: بدون نیاز به هاب و پل 

کیت ساده و بدون مشکل در حین نصب

تغییر رنگ (16.7 میلیون رنگ) و طیف قابل تنظیم سفید
(نور شمع تا مهتابی)

.۱

.۲

.۳

.۴

.۵

.۱

.۲

.۳

.۴

  (iOS / Siri سیستم عامل) صدای قابل کنترل  

 وزن سبک، پنل های هندسی: با چفت کردن پنل های کنارهم، اشکالی
منحصربفرد ساخته میشود

 رنگ های مورد عالقه خود را در اپلیکیشن نانولیف بسازید و اجرای
رنگی آنرا تنظیم کنید.

برنامه ریزی از طریق اپلیکیشن نانولیفر

.

 کیت هوشمند | ۸۵۹,۰۰۰ تومان (۹ پنل)

 پک افزایشی | ۲۵۹,۰۰۰ تومان (۳ پنل)



مشخصات فنی محصول

نانولیف آرورا 
شار نورانی

درجه حرارت رنگی

قابلیت دیمری

کنترل بدنه

بیشترین تعداد پانلهای در واحد منبع تغذیه

(CRI) شاخص پردازش رنگ

ضریب قدرت

ولتاژ

شبکه پیکربندی رنگی

پروتکل ارتباطی

حداکثر تعداد رنگها

         صد المپ در هر پنل     

۶۰۰۰-۲۲۰۰۰ کلوین

دارد (از طریق کنترل صدایی یا اپ نانولیف)

کیت خانگی اپل، اندروید، آمازون اکو

۳۰ قطعه

۸۰

 ۰٫۷

۱۰۰-۲۴۰ ولت (استاندارد جهانی)

RGBW

 WiFi (۲٫۴Ghz b/g/n)

۱۶٫۷ میلیون رنگر

هر پنل ۲۱۰ گرم

۲۴ سانتی متر 

۲۱ سانتی متر 



۱۲.۴ اینچ

۲۰.۵ اینچ

۱۳.۴ اینچ

جزئیات

۵ عدد

۱۲.۶ اینچ

۳.۹ اینچ

۱۰ اینچ

 ابعاد دقیق جعبه کیت هوشمند:

۱۰x۲۵.۵x۳۲سانتی متر

 ابعاد دقیق جعبه اصلی:

۵۲x۳۴x۳۱.۵سانتی متر

کیت هوشمند

 شماره بین المللی محصول

شمال آمریکا: ۰۷۴۰۰۱۶۵۵۰۹۶۹
اتحادیه اروپا و بریتانیا: ۰۷۴۰۰۱۶۵۵۰۹۷۶

پک توسعه یافته
شمال آمریکا: ۰۷۴۰۰۱۶۵۵۰۹۸۳

 
اتحادیه اروپا و بریتانیا: ۰۷۴۰۰۱۶۵۵۰۹۹۰



 

 

 

 

 

 

 

Siri

کاربرد  اپلیکیشن:

مجموعه اپلیکیشن نانولیف
هوشمند

 قابلیت شخصی سازی مناظر و پالت رنگی برای رسیدن
به تجربه شخصی از نانولیف آرورا

 انتخاب و بکار بردن رنگ و طریقه حرکت بین پنل ها در
همان زمان که اراده کنید

قابلیت ایجاد آالرام و یادآور برای رویدادهای برنامه ریزی
 شده از قبل

 کنترل آرورا بصورت مستقل و یا در ترکیب با دیگر
برنامه های هوشمند پیکربندی شده در نانولیف (شامل
(Zigbee products)  «محصـوالت زیگبــی» ماننـــد

    (Third-Party) شخص ثالث   

 ایــجاد دســتورالعمل های بـرپایه وب (IFTTT) بــــرای
 برنامه ریزی آرورا از طریق ورودی های اکسترنال مانند

گزارش آب وهوا

، (اپلیکیشن iOS)  کنترل از طریق صدا توسط اپل سیری
Google Now.و یا آمازون الکسا  (اندروید اپلیکیشن)



نقشه راه محصول

تجهیزات جانبی

کنترل از راه دور بیسیم (اوایل ۲۰۱۷)

کنترل قدرت، زمانبندی حرکت و چرخش مناظر رنگی با
استفاده از ریموت کنترل وایفای بیسیم امکانپذیر خواهد بود. 

کیت شکل ساز  (اوایل ۲۰۱۷)

قابلیت اتصال پنل ها در ۳ بعد که به ایجاد مجسمه نوری منحصربفرد
می انجامد.



 ایده هایی برای طراحی

با ۹ پنل

با ۱۲ پنل

با ۱۵ پنل

با ۳۰ پنل

ماتریکس تاج اسب تکشاخ پرنده آزاد پکمن مغرور

رام خطرناک زرافه بامزه ماهی درخشان عشق مهربان

الماس ساده کوه خانگی خفاش دوست داشتنی

دایناسور رکس الهه ابدی کرم سینوسی

  بچه گربه


