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Lampa SOLARNA LED KINKIET
ścienna czujnik ruchu
Cena brutto

45,00 zł

Cena netto

36,59 zł

Dostępność

Dostępny na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Gwarancja

12 miesięcy

Stan produktu

nowy

Opis produktu

LAMPA SOLARNA KINKIET MODEL 2018 z
czujnikiem ruchu
Lampa Solarna Kinkiet posiada akumulator Litowo-Jonowy nowej
generacji który działa 30% dłużej od standardowych akumulatorów
Lampa jest całoroczna, działa w pochmurne dni oraz zimą. Lampa jest
wodoodporna oraz posiada super mocne diody LED.

wygenerowano w programie shopGold

Lampa Solarna KINKIET
z czujnikiem ruchu

Najnowsza lampa LED na rok 2017. Posiada wbudowany akumulator litowo jonowy o pojemności aż 800mAh. Lampa generuje
moc aż 112 lumenów. Zimna barwa światła 5500-6000k generuje bardzo jasne światło przypominające działanie Xenona.
Brak kosztów utrzymania. Możliwość dokupienia zasilacza na innej naszej aukcji. Lampa wykonana jest z wysokiej jakości
aluminium oraz plastiku ABS. Lampa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku (czujnik zmierzchu) świecąc
delikatnym światłem 20% mocy przez całą noc. Po wykryciu ruchu (czujnik ruchu) lampa zaczyna świecić pełną mocą 100%
przez 30 sekund po czym ponownie przechodzi w tryb lekkiego podświetlenia
Najnowsza lampa solarna KINKIET model 2018
Najlepsze diody SMD
Najnowszy sterownik RFX III
akumulator 800mah
Czujnik ruchu
Żywotność diody do 60 000 godzin
Dane
źródło światła
Techniczne:
kinkiet SMD
super jasne
temperatura
barwowa:
zimny
5500-6000K
(podobne do
Xenon)
strumień
świetlny 112
lumenów
2 tryby pracy
zasilanie: DC
3,7V, 800mA
materiał:
aluminium,
szkło, PCV
kolor: srebrny
- biały
Sterownik:
RFX III
wodoszczelnoś
ć: IP65
zasięg czujnika
ruchu do 3m
16 mocnych
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diod SMD
wymiary
lampy: 13 cm x
7,5 cm x 9 cm
wysoka energo
oszczędność
klasy A
nowoczesny
akumulator
litowo-jonowy
Zastosowanie: PLACE
BUDOWY,
BUDOWY BEZ
PRĄDU ,
ALTANKI,
GARAŻE,HALE
ITP.
Gwarancja:
24 miesiące
W zestawie:

Lampa Solarna
Kinkiet
Gwarancja
Instrukcja
Obsługi
J.POLSKI

Zdjęcia produktu

Nasza lampa solarna wyposażona została w nowoczesne baterie litowojonowe o pojemności 800mAh o wyższym napięciu , które zastąpiły
duże, ciężkie i mniej wydajne akumulatory żelowe. 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
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aluminium oraz plastiku ABS dając przy tym trwałość przez długie
lata. Nasze lampy posiada czujnik ruchu. Ponadto lampa ma wysoką
energooszczędność klasy A. Lampa posiada 16 JASNYCH DIOD SMD
LED.
Lampa solarna LED doskonale sprawdza się do oświetlenia
posesji,altanek, tarasów, ogrodów, schodów, bram wjazdowych,
parkingów i placów. Sprawdzi się doskonale jako oświetlenie
podnoszące bezpieczeństwo bez konieczności stosowania
dodatkowego zasilania. Doskonale sprawdza się na budowach
odstraszając nieproszonych gości. Najważniejsza zaleta jest praca bez
żadnych kosztów. 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.
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LAMPY BEZ PROBLEMU DZIAŁAJĄ W ZIMIE,
WODOODPORNE

KIEDY NIE MA DUŻO SŁOŃCA I JEST POCHMURNO!
ŻADEN DESZCZ i ŚNIEG IM NIE ZASZKODZI!

TOWAR JEST NOWY, NIE UŻYWANY, BEZ WAD FABRYCZNYCH Z GWARANCJĄ
BEZPIECZNIE ZAPAKOWANY.
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