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Mi-Light RF RGBDW 5050-60 LED szalag szett 5m

Mi-Light RF RGBDW 5050-60 LED szalag szett 5m

A Mi-Light SMART világítási megoldásaival gyönyörű színeket varázsolhatsz otthonodba, üzletedbe. Ez egy rugalmasan bővíthető rendszer, ami rendelkezik a
legtöbb SMART világítási megoldással. Bővítheted további vezérlőkkel, LED lámpákkal és panelekkel de akár kültéri reﬂektorokat és falmosókat is
csatlakoztathatsz a szettedhez. A Mi-Light LED szalag szetteket ezért úgy állítottuk össze neked, hogy azokat akár rugalmasan tud bővíteni a későbbiekben vagy
telefonról is tud irányítani. Nincs ennél kényelmesebb opció!

A szettet a lehető legjobb minőségű termékekből állítottuk össze neked, hogy folyamatosan élvezhesd a kívánt hangulatot, élményt. Ezt a szettet RF
(rádiófrekvenciás) távirányítóval tudod vezérelni, nincsenek korlátok, minden kívánt színt a színtárcsán ki tudsz keverni. A vezérlőt (vevőegység) elrejtheted,
nem kell rálátás a vevőegység és a távirányító között. A vevő és a távirányító között akár 30 méteres távolság is lehet nyílt terepen, légtérben. A falazatok
csökkentik a távolságot, de ezeket az eszközöket gond nélkül tudod használni egy általános lakásban, családi házban vagy üzlethelyiségben.

A Mi-Light RF RGBDW 5050-60 LED szalag szett 5m szett tartalma:

Mi-Light RGBW vezérlő, amely 216W összteljesítményig bővíthető,
Mi-Light RGBW és RGBW+Fehér távirányító,
Magas dekor minőségű 1000lm fényáramú LED szalag 5 méteres kiszerelésben,
Tápegység a rendszer igényének megfelelően,
Dobozt kiszállítás esetén,
A szett szerelési anyagot nem tartalmaz!
Gondolj a kiegészítő termékekre is! Vásárold meg nálunk épületdíszítési termékedet, kiegészítőket. Széles körű kínálatot tartunk:

Díszlécekből
Alumínium proﬁlokból,
Szerelési anyagokból,
Ne felejtsd! Az Energia Háza a legidősebb professzionális elektromos cég, ahol a legjobb tanácsadást és kiszolgálást kapod.

Speciﬁkáció

Általános adatok
Élettartam (óra)

25.000 óra

Garancia (év)

2 év

Szabályozhatóság

Igen

Elektromos adatok
Névleges feszültség (V)

12 V

Névleges teljesítmény (W)

54 Watt/szett

Fénytechnikai adatok
Fényáram (lm)

5000 lm/szett

Színhőmérséklet (K)

RGBDW

Fény színe

RGB + Természetes fehér

Átviteli adatok
Átvitel típusa

Rádiós

Környezeti adatok
IP védelmi szint

IP20

Méretek
Hosszúság (mm)

5
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