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Slimme verlichting is normale verlichting maar dan een tikkeltje 
slimmer en bestaat eigenlijk al jaren. We kennen allemaal de 
buitenlampen met schemerschakelaar of bewegingsmelder al. 
Maar tegenwoordig krijgt slimme verlichting een nieuwe 
dimensie. We maken verlichting ‘slim’, zodat we de volledige 
sfeer kunnen bepalen in huis zonder al te veel moeite.  

Slimme verlichting 
Met ons assortiment slimme verlichting is het nog maar een 
kleine moeite om met uw smartphone of tablet de verlichting te 
bedienen. Met bijvoorbeeld de gratis Milight App heeft u de 
volledige controle over uw led verlichting. In 1 kamer, in 
meerdere kamers en voor zowel binnen als buiten. 

 

Mogelijkheden van slimme verlichting 
Met uw smartphone of tablet bedient u vanuit de luie stoel alle led verlichting, maar wat verstaan we 
onder bedienen, wat zijn de mogelijkheden? 

• Lampen aan en/of uit zetten  

• Lampen dimmen 

• De kleur van een lamp bepalen (mogelijk wanneer u RGB of RGBW led verlichting heeft) 

• Programma’s kiezen waarbij de verlichting automatisch van kleur verandert 

• Maak zones aan en bedien de lampen gegroepeerd. 

 

Voordelen van led lampen 
Een bijkomend voordeel van slimme Led verlichting is de techniek die alleen werkt met led lampen. Led 
lampen zijn al jaren erg populair vanwege onder andere de lange levensduur, maar ook om het 
energieverbruik dat erg laag is.  

Wat heeft u nodig? 
Om slimme verlichting te integreren in huis op uw bestaande installatie zijn geen ingrijpende aanpassingen 
noodzakelijk. Voor bijna alle lampen zijn vervangende Led lampen verkrijgbaar.  
U vervangt simpelweg uw bestaande lamp voor een led lamp en schaft de juiste bediening aan. 
Bijvoorbeeld een losse afstandsbediening of nog handiger een Wifi module, zodat u de bediening doet via 
de gratis Milight App. 
De speciale Wifi lampen kunt u als losse led lamp aanschaffen, handiger is het om de kiezen voor een basis 
wifi set (led lamp met Wifi module) of een Wifi set (led lamp, Wifi module én afstandsbediening). 
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Slimme verlichting kopen 
Wanneer u slimme verlichting overweegt te kopen is het verstandig u vooraf goed te laten infomeren. Zo 
voorkomt u een miskoop of de aankoop van incomplete niet werkende sets. Er zijn diverse merken 
beschikbaar. Qua prijs/kwaliteitverhouding voldoet Milight aan alle gestelde eisen. De led lampen hebben 
een lange levensduur en de materialen zoals de Wifi module zijn uitvoerig getest.  

Bekijk alle Wifi lampen »  
Bekijk alle Wifi sets met afstandsbediening »  

Milight App 
Onelight.shop verkoopt vooral Milight led lampen en wij adviseren de Milight App. 
 

Deze App is gratis te downloaden voor en  toestellen.  
De App kunt u installeren op uw smartphone en/of tablet. Een uitgebreide handleiding over deze App vindt 
u uiteraard op onze website. 
 
 

http://www.onelight.shop/
mailto:support@onelight.shop
https://www.facebook.com/search/top/?q=onelight.shop
https://plus.google.com/114704795160137467823
https://twitter.com/isolock
https://www.onelight.shop/Wifi-led-lampen
https://www.onelight.shop/Wifi-led-lamp-sets#filter:db58f33c06e43ed5b88b68cb2b6f0bcd
https://itunes.apple.com/nl/app/mi-light-3.0/id1156007632?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irainxun.wifilight
https://itunes.apple.com/nl/app/mi-light-3.0/id1156007632?mt=8

