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C
Lig
le 
oloraţi-vă universul cu lumină
htStrips Essential adăugă o strălucire ambiantă caldă interiorului locuinţei dvs. Utilizaţi-
pentru a decora locuinţa cu lumină.

Lăsaţi lumina să se integreze natural în interiorul dvs.
• Efect de lumină albă naturală difuză

Flexibilitate desăvârșită la instalare
• Dimensionat
• Plug & Play: instalare ușoară
• Ușor de montat cu bandă adezivă.

Ușor și sigur de folosit
• Comutator ușor de utilizat
• Strat protector de silicon
• Tehnologie sigură cu LED-uri



 Lumină albă naturală difuză

Lumina albă, naturală cu o intensitate de 180 de 
lumeni/metru se integrează natural în interiorul 
locuinţei dvs., graţie efectului de lumină difuză.

Dimensionat

Dacă LightStrips nu se potrivesc perfect cu aplicaţia 
necesară, le puteţi dimensiona cu ușurinţă. Marcajele 
de tăiere de pe produs indică locul unde trebuie să 
tăiaţi.

Plug & Play: instalare ușoară

LightStrips sunt foarte ușor de instalat și garantează 
divertismentul imediat, graţie principiului plug & play. 
Tot ce aveţi nevoie este deja inclus în cutie și explicat 
în Ghidul de iniţiere rapidă.

Ușor de montat

Lipiţi LightStrip oriunde doriţi, datorită benzii 
adezive integrate de pe partea posterioară.

Comutator ușor de utilizat

Nu trebuie decât să aprindeţi și să stingeţi LightStrips 
cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire.

Strat protector de silicon
Protecţie îmbunătăţită pentru componentele 
electrice împotriva prafului și a umezelii, chiar și în 
timpul curăţării.

Tehnologie sigură cu LED-uri

LightStrips pot fi atinse și utilizate în siguranţă, fără a 
exista riscul contactelor electrice la vedere.
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Specificaţii
Design și finisare
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• LED integrat
• Adaptor pentru alimentare inclus
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambianţe

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălţime: 1,0 cm
• Lungime: 200 cm
• Lăţime: 0,3 cm
• Greutate netă: 0,170 kg

Specificaţii tehnice
• Sursă de alimentare reţea: Interval 100 V - 240 V, 

50 - 60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Putere bec inclusă: 12 W
• Putere maximă bec de înlocuire: 12 W
• Lumină totală generată - corp de iluminat: 290 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• LED încorporat
• Cod IP: IP20, protecţie împotriva corpurilor mai 

mari de 12,5 mm, fără protecţie împotriva apei
• Clasa de protecţie: II - izolaţie dublă

Service
• Garanţie: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
• Înălţime: 13,9 cm
• Lungime: 13,7 cm
• Lăţime: 5,7 cm
• Greutate: 0,256 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi și 

dormitor, Bucătărie
• Stil: Scump
• Tip: Lumină indirectă
•
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