FITAS LED RGB / RGBW

Fita LED RGBWW 12V DC 2m Smart WiFi +
Bluetooth WIZ

Parâmetros técnicos
Potência:

20 W

Controlo por WiFi:

Sim

Corte cada:

12,5 cm

Instalação de Fita LED:

MAX. 10 m

Alimentação:

12V DC

Regulavel:

SIM

Cor da luz:

RGBWW

Temperatura da Cor:

2700K - 6500K

CRI:

80

Luminosidade:

1600 lm

Eficiência energética 2023 (UE2019/2015):

F

Uso:

Interior

Proteção IP:

IP20

Material:

Plástico

Instalação:

Superficie

Altura:

2.20 mm

Largura:

12 mm

Longitude:

2m

Peso:

0.24 kg

Incluido:

Controlador

Bluetooth

Si

Vida Útil:

15.000 Horas

Garantia:

3 Anos

Certificados:

CE & RoHS

Marca:

WiZ

Descrição do produto
A Fita LED RGBWW 12V DC 2m Smart WiFi + Bluetooth WIZ é uma opção generalizada se desejar ter uma
luz decorativa que consuma muito pouco. O seu desenho flexível adapta-se a qualquer local onde traga
um toque de cor.
Características da Fita LED RGBWW 12V DC 2m Smart WiFi + Bluetooth WIZ

Esta fita LED RGBWW de 12V DC tem um comprimento de 2 metros, inclui também o controlador e uma
fonte de alimentação para utilizar a corrente da sua casa.
O termo RGBWW refere-se ao tipo de LEDs incorporados. O significado de RGBWW significa o seguinte:
RGB + Branco Quente + Branco Puro. Ao contrário das tiras convencionais de LED RGB, esta fita
incorpora LEDs branco puro, para além do Branco Quente e LEDs coloridos RGB. O chip adicional de LED
branco puro permite emitir uma luz branca com um tom verdadeiramente quente, neutro ou frio. Desta
forma, com esta faixa RGBWW LED pode criar uma vasta gama de tons únicos. Esta faixa incorpora dois
chips LED para o tom branco, razão pela qual a WW é adicionada ao nome RGB.
Vantagens da Fita LED RGBWW 12V DC 2m Smart WiFi + Bluetooth WIZ

Graças ao seu desenho extra plano, este tipo de iluminação LED alcança um efeito de iluminação ideal
para todos os tipos de projectos com um impacto visual mínimo. Foi especialmente concebido para
controlar o dispositivo à distância, permitindo-lhe criar ambientes de acordo com o uso a dar ao
ambiente. Permite controlar, ligar ou desligar o dispositivo a partir do telemóvel de uma forma
simples, a partir de qualquer lugar e a qualquer momento.
O dispositivo é controlado pela aplicação WiZ Connected, que permite o controlo via WiFi e
Bluetooth e a configuração da fita LED. O APP está disponível para sistemas operativos iOS e Android,
na App Store ou no Google Play, respectivamente. É totalmente compatível com o Amazon Alexa,
Google Home e Apple Home Kit.
A configuração e operação será feita através da aplicação WiZ Connected que está disponível para os
sistemas operativos iOS e Android. Isto pode ser descarregado da App Store e Google Play,
respectivamente.
Com a versatilidade da Fita LED RGBWW Smart WiFi + Bluetooth WIZ pode ligar várias fitas LED até uma
dimensão de 10 metros, também permite uma variedade de aplicações tais como iluminação de
acentuação, decorativa ou balizagem de áreas de passagem. Tem muito uso em espaços como fachadas,
pérgolas, corredores, vitrinas, prateleiras, etc.
Transforme a sua casa numa casa inteligente graças aos produtos Smart Wifi que pode
encontrar em nossa loja online efectoLED.
Referência: 929002524801
*As fitas LED nunca devem ser ligadas quando ainda enroladas, isto pode causar sobreaquecimento e
queimar os LEDs.

