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2x Lampa Solarna Stojąca
RATTAN
Cena brutto

89,00 zł

Cena netto

72,36 zł

Dostępność

Dostępny na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Lampa Solarna Rattanowa
Komplet 2 sztuk
NOWOŚĆ 2017r
Ręcznie wykonana
2 DIODY LED
Akumulator Li-Jon
Lamp Solarna stojąca Rattan LED o ponadczasowym kształcie wyposażona jest w Ledowe światło o zimnej barwie. Lampa
Rattanowa wzbogaci wystrój każdego balonu, tarasu lub ogrodu. Krystaliczny moduł solarny ładuje się przez cały dzień
energią słoneczną ładując akumulator. Gdy zapada zmrok lampa Rattanowa zapala się automatycznie,a po wzejściu słońca
automatycznie gaśnie. Lampę można zamontować na stałe za pomocą grota ziemnego który znajduje się w zestawie. Przy
pełnym naładowanym akumulatorze czas świecenia wynosi maksymalnie 8 godzin. Będzie doskonałym źródłem dodatkowego
światła na każdym tarasie z meblami z rattanu. Posiada wbudowany akumulatory litowo jonowy który zasila dwie diody LED.
Lampa ma długość 47cm oraz średnicę 7,6cm.
Nasz Lampa Solarna Rattan jest najmocniejsza jaką się produkuje .
Model na 2017 rok

Najnowsza lampa solarna Rattan wyposażona została w nowoczesny
akumulator litowo-jonowy. Dzięki temu nasze lampy są lżejsze,
bardziej energooszczędne oraz pracują w każdych warunkach przy
zachowaniu wysokiej efektywności. Baterie tego typu wykorzystuje się
w laptopach, telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach
przenośnych ze względu na wysoką żywotność i wytrzymałość na cykle
ładowania/rozładowania. Lampa wykonana jest z Rattanu dając przy
tym trwałość przez długie lata. Nasze lampy były ręcznie
produkowane co podnosi jakość produktu. Lampa posiada 2 SUPER
JASNE DIODY SMD LED

Lampa solarna Rattan LED doskonale sprawdza się do dodatkowego
oświetlenia posesji,altanek, tarasów, ogrodów, schodów, bram
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wjazdowych, parkingów i placów. Sprawdzi się doskonale jako
oświetlenie podnoszące prestiż. Nasza lampa nie generuje
żadnych kosztów utrzymania. Lampy działają bez problemu w
pochmurne dni, zimie, w długie jesienne wieczory oraz zawsze w dni
kiedy jest mniej słońca. Nasza firma jako jedyna sprzedaje te
specjalne SUPER mocne lampy !
Instalacja lampy:
Montujemy lampę skierowaną w stronę słońca
Włączamy lampę
Instalacja nie wymaga ingerencji żadnego specjalisty ani pomocy
elektryka
Ładowanie lampy:
Podczas dnia promienie słoneczne ładują przez panel solarny
akumulatory
Wieczorem lampa zapala się automatycznie korzystając z
energii zgromadzonej w akumulatorach
Dane:
- wodoszczelność IP44
- czujnik zmerzchu
- ciągła praca do 8 godzin na pełnym naładowanym akumulatorze
Informacje dodatkowe:
- wysoka energooszczędność klasy A
- nowoczesny akumulator litowo-jonowy
- czas ładowania około 8 godzin w słoneczny dzień lub 1-2 pochmurne
dni
- żywotność źródła LED ponad 35 000 godzin

Dane techniczne:
- źródło światła 2 LED SMD super jasne
- temperatura barwowa: zimny 3500K
- wymiary lampy: 47 cm x 7,6 cm
- zasilanie: DC 1,2V, 600mA
- materiał: ABS, Rattan
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- kolor: ciemny brąz
- to najmocniejsza lampa Solarna Rattan na rynku

W zestawie:
- 2szt. lampa Rattanowa
- grot do ziemi
- paragon/F-VAT
- instrukcja w języku polskim
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