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Produktový katalog 2022

Kreativita znamená vymýšlet 
nové věci, inovace znamená dělat 
nové věci. Společnost Meross, 
kterou v roce 2016 založila 
skupina odborníků z předních 
společností, jako jsou Microsoft, 
Cisco, MediaTek a TP-Link, oplývá 
nevšední kreativitou i špičkovými 
inovacemi. 

Meross vytváří produkty, které 
zlepšují životy lidí. Lidé v Meross 
věří, že dělají domácnosti 
chytřejšími a životy lidí 
jednoduššími: každý si zaslouží 
chytrá řešení, která by měl být 
jednoduchá, inteligentní a trvalá. 

Meross má silné výzkumné 
a vývojové kapacity, vynikající 
provozní zkušenosti a pevná 
partnerství s relevantními hráči 
v oboru. 

Dnes se společnost rozšířila 
a úspěšně oslovila miliony 
zákazníků z více než 20 zemí 
a regionů. Produkty Meross jsou 
kompatibilní s Apple HomeKit, 
Amazon Alexa, Google Assistant, 
SmartThings.
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0260000012
2399 Kč
6973696562654

0260000014
1499 Kč
6973696562678

Meross Smart Thermostat Valve Starter Kit 
- Apple HomeKit

Meross Thermostat Valve 
- Apple HomeKit

• termostatická hlavice 
s možností dálkového 
ovládání pomocí aplikace 
Merros

• funkce automatického 
plánování a nastavení 
teploty, která šetří náklady 
na vytápění

• funkce detekce 
otevřeného okna, jenž 
zastaví vytápění v případě 
dlouhodobějšího poklesu 
teploty

• možnost hlasového 
ovládání zařízení

• kompatibilita s Apple 
HomeKit, Amazon Alexa, 
Google Assistant a IFTTT

https://www.ingredieuropa.com/product/0260000012
https://www.ingredieuropa.com/product/0260000014
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• inteligentní zástrčka s možností 
dálkového zapnutí/vypnutí pomocí 
aplikace Meross

• funkce automatického zapnutí/ vypnutí

• možnost hlasového ovládání zařízení

• umožňuje dálkové zapnutí/vypnutí 
spotřebiče pomocí aplikace Meross

• kompatibilita s Amazon Alexa, Google 
Assistant a IFTTT

• Certifikace CE a RoHA pro zajištění kvality 
a bezpečnosti

• systém zemnění je zajištěn plochými 
konektory na stranách zástrčky (SCHUKO)

• není určeno pro spotřebiče, u kterých je 
výrobcem vyžadován zemnící kolík

• materiál: PC

0251000050
399 Kč
0632096884266

0251000052
579 Kč
0632096884242

0251000069
649 Kč
0787446925585

Meross Smart Plug Wi-Fi 
without energy mon. MSS210

Meross Smart Plug Wi-Fi 
with energy mon. MSS310

Meross Smart Plug Wi-Fi 
without energy mon. Apple HomeKit

https://www.ingredieuropa.com/product/0251000050
https://www.ingredieuropa.com/product/0251000052
https://www.ingredieuropa.com/product/0251000069
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• chytrá žárovka s možností nastavení jasu, vyladění 
světelného vzhledu a nastavení z více barev RGB

• objímka z odolného ohnivzdorného plastu, přepěťová 
ochrana vnitřního systému

• ušetření až 78 % energie ve srovnání se žárovkou s podobným 
jasem

• umožňuje dálkové zapnutí/vypnutí žárovky pomocí aplikace 
Meross

• možnost hlasového ovládání zařízení

• kompatibilita s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google 
Assistant a IFTTT

• materiál: PC

0252000078
649 Kč
0680306683277

Meross Smart Wi-Fi LED Bulb 
Apple HomeKit

https://www.ingredieuropa.com/product/0252000078
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• zásuvka s 4 klasickými vstupy a 4 USB vstupy

• hlavní vypínáč s LED diodou pro manuální kontrolu 
zásuvky

• tělo z ohnivzdorného materiálu a vnitřní systém chráněn 
přepěťovou ochranou

• 1,83 m dlouhý kabel

• možnost hlasového ovládání zařízení

• funkce automatického zapnutí/ vypnutí

• umožňuje dálkové zapnutí/vypnutí každé zásuvky zvášť 
pomocí aplikace Meross

• kompatibilita s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google 
Assistant a IFTTT

• materiál: PC

0254000021
1499 Kč
0680306682775

Meross Smart Wi-Fi Power Strip 4AC+4USB 
Apple HomeKit

https://www.ingredieuropa.com/product/0254000021
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• LED světelný pruh s proměnlivou barevností

• možnost úpravy jasu a nastavení barev v rámci RGB

• podpora scén s různými nastavitelnými efekty

• světelný pásek lze ovládat odkudkoliv pomocí aplikace 
Meross či Domácnost od Apple

• není nutný žádný hub, funguje za pomoci Wi-Fi

• kompatibilní s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google 
Assistant, SmartThings a IFTTT

Balení obsahuje

• 1 x chytrý světelný pruh

• 1 x ovladač

• 2 x konektor

• 1 x napájecí adaptér

• 10 x upevňovací spona10 x Fixing clip

0256000006
1599 Kč
0680306682706

Meross Smart WiFi LED Strip 
Apple HomeKit, 10 m

https://www.ingredieuropa.com/product/0256000006
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0257000007
1199 Kč
0787446925509

Meross Smart Wi-Fi Outdoor Plug 2 AC 
Apple HomeKit • vodotěsné pouzdro IP44 - ideální pro venkovní a vnitřní 

použití

• umožňuje dálkové zapnutí/vypnutí každé zásuvky zvášť 
pomocí aplikace Meross

• funkce automatického zapnutí/ vypnutí

• možnost hlasového ovládání zařízení

• dálková kontrola zapojených zařízení díky aplikaci Meross

• kompatibilita s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google 
Assistant a IFTTT

• systém zemnění je zajištěn plochými konektory na 
stranách zástrčky (SCHUKO)

• není určeno pro spotřebiče, u kterých je výrobcem 
vyžadován zemnící kolík

• materiál: PC

https://www.ingredieuropa.com/product/0257000007
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• malé, ale výkonné, doprovodné zařízení pro 
inteligentní otvírání Vašich garážových vrat

• funkce upozornění na otevřené/ zavřené dveře

• umožňuje dálkové zapnutí/vypnutí otvírače 
pomocí aplikace Meross

• možnost hlasového ovládání zařízení

• kompatibilita s Apple HomeKit, Amazon Alexa, 
Google Assistant a IFTTT

• materiál: PC

Balení obsahuje:

• chytrý otvírač garážových vrat

• kabel pro ovládání signálu

• dveřní senzor s kabelem

• USB adaptér

• šroubky

• testovací drát

• oboustraná lepící páska

0261000011
1499 Kč
0787446925622

Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener 
Apple HomeKit

https://www.ingredieuropa.com/product/0261000011
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