
Geolocatie waarschuwt je om de airco uit te 
zetten wanneer niemand thuis is.**

Klimaatassistent Skills

Slim Schema – configureer je eigen schema, 
zo eenvoudig of complex als je wil. 

Intuïtieve Bediening. Laat tado° je airco 
regelen, Dan hoef je het niet zelf te doen.*

De slimme manier om je airco aan te sturen.
De tado° Slimme Aircobediening is je Klimaatassistent die zorgt voor
je comfort thuis en helpt je energierekening te verlagen.

Aanpassing aan Weersvoorspellingen  
integreert weersinformatie om te helpen bij 
het reduceren van je energierekening.

Bespaar geld. Bespaar energie en verlaag je 
verwarmingskosten.

Comfortabel klimaat. Geniet te allen tijde 
van de perfecte kamertemperatuur, maar 
alleen wanneer iemand thuis is.

Altijd. Overal. Bedien je airco vanaf elke 
locatie met de tado° app op je telefoon.

Eenvoudige installatie. De tado° Slimme 
Aircobediening maakt verbinding met je wifi, 
er is geen extra bedrading nodig.

Individuele ruimteregeling. Bestuur 
meerdere apparaten en ruimtes vanuit één 
app.

Energiebesparingsgarantie
Bespaar of krijg je geld terug binnen de eerste 100 dagen. 
(www.tado.com/eg-ac)

Statistieken en rapporten geven 
overzichtelijk de temperatuur, 
luchtvochtigheid, koeling en energiebesparing 
weer.

Open Raam Detectie detecteert open 
ramen en laat je de airco moeiteloos 
uitschakelen.**  

Gezond Klimaat. De Klimaat Assistent helpt 
je om een gezond klimaat in huis te houden.

Klimaatcomfort Helpt je een gezond & 
comfortabel klimaat te handhaven in huis.

* Profiteer van geautomatiseerde Skills met Auto-Assist 
**Je kunt deze vaardigheid automatiseren met Auto-Assist
***Auto-Assist: beschikbaar in de app, €2,99/maand, € 24,99/jaar

Meer Overzicht. Duidelijk overzicht van je 
klimaathistorie en besparingen.

Auto-Assist Voor nog meer comfort kun je 
Geolocatie en Open Raam Detectie 
automatiseren.*** 
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Slimme 
Aircobediening V3+

Verpakkingsinhoud:
• Slimme Aircobediening
• Plakstrips

• Stroomadapter 
• USB kabel

Verpakking:
Afmetingen (H x B x D): 174 × 174 × 70 mm 
Gewicht: ~360 g

Master box: 
Inhoud: Slimme Thermostaat - Starterskit (10 stuks)
Afmetingen (H x B x D) 370 x 370 x 204mm
Gewicht: ~4000 g

Netvoeding: 5 V (USB), kabel lengte 1850 mm

Interface: LED matrix 10 x 19 LEDs, 32 x 20mm / 
touch oppervlak 

Sensoren: temperatuur / luchtvochtigheid / 
omgevingslicht / geluiden

Afmetingen (L x B x H): 100 x 100 x 15 mm 

Gewicht: 73 g 

Garantie: 2 jaar

Draadloze verbinding: via het lokale wifi netwerk 
met alle 802.11 b/g/n, 2.4 GHz routers

Product materiaal en afwerking: PC + ABS plastic 
/ voorkant: wit, mat / IR venster strip gloss zwart /, 
achterkant: lichtgrijs met rubber

Talen: Nederlands / Engels / Duits / Frans / 
Italiaans / Spaans 

Specificaties

App • Voor iOS 11.3, Android 5 of hoger
• Gratis download en app updates

EAN: 
4260328611630

Infrarood (IR)Wifi

Router Slimme 
Aircobediening

Airconditioning of 
warmtepompen

Compatibiliteit Compatibel met airco’s met een infrarood afstandsbediening met display. 
De Slimme Aircobediening werkt met airco’s met een infrarood afstandsbediening 
met een display, die de huidige instellingen weergeven (bij voorbeeld modus, 
doeltemperatuur en ventilatorsnelheid). Het ondersteunt split, multi-split en ook 
draagbare units.

Eenvoudige installatie

Integratie
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