GADGETS LED

Luz LED RGBW 3W IP68 para Aquário
Parâmetros técnicos
Potência:

3W

Alimentação:

220-240V AC

Multivoltagem:

100-240V AC

Frequência:

50-60 Hz

Entrada:

100-240V

Saída:

12V / 0.5A

Classe Isolamento Elétrico:

II

Regulavel:

SIM

Fonte luminosa:

SMD5050

Cantidade de LEDs:

9

Cor da luz:

RGBW

Uso:

Interior-Exterior

Proteção IP:

IP68

Submercível:

Sim

Material:

ABS

Dimensões:

20x30x260 mm

Altura:

20 mm

Largura:

30 mm

Comprimento:

260 mm

Comprimento do Cabo

3200 mm

Peso:

0.200 Kg

Vida Útil:

40.000 Horas

Garantia:

3 Anos

Certificados:

CE & RoHS

Descrição do produto
A Luz LED RGBW 3W IP68 para Aquário é uma luminária de iluminação para aquário. Está
iluminação permite-lhe decorar o seu aquário com múltiplas cores para as bolhas de ar.
Características da Luz LED RGBW 3W IP68 para Aquário

O ecrã emite diferentes tipos de luzes graças aos seus 9 LEDs RGBW integrados. Inclui controlo remoto
para controlar a cor e intensidade da luz RGBW. Este tipo de luz é perfeito para conseguir efeitos nos
aquários. Permite emitir luz em 16 cores e 4 modos dinâmicos, que pode controlar com o controlo
remoto de 24 teclas.
Foi concebido para ser instalado no fundo do aquário. A sua estrutura é feita de ABS, o que proporciona
robustez e evita problemas de corrosão. O seu IP68 indica que é um produto impermeável protegido
contra a imersão completa e poeira. Inclui uma fonte de alimentação com um adaptador de
corrente contínua e uma ficha tipo europeu, o que facilita a instalação. Esta fonte de alimentação não
está protegida contra líquidos devido ao seu IP20, pelo que não deve ser submersa na água em
circunstância alguma. Além disso, permite instalar uma bomba de ar para criar uma cascata de
bolhas com efeitos coloridos.
Obtenha a melhor iluminação de aquário que poupa energia ao melhor preço na nossa loja online.

