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dynamické (neobmedzené farby)

meniace sa farby

a utonomie

5 do 10h hodín s Li-ion batériou  

možné použiť aj 3 ks aaa bateriek 

technické špeci�kácie

napájané pomocou 3ks aaa

bateriek alebo s nabíjatelnou 

Li ion batériou 3,7V 700mah

spotreba energie: 0,5 watt

 aC input 110 ~ 240 V aC 50 - 60 Hz 

output dC 4,2 VDC

20 Led: 8 bielých Led, 12 farebných Led 

životnosť viac ako 40,000 hodín 

magnetická zadná časť  

rukoväť na zadnej strane žiarovky

ako doplnok je batéria a nabíjacia stanica

ako doplnok je dialkové ovládanie

certi�káty
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režimy

dynamické (neobmedzené farby)

meniace sa farby

5 do 10h hodín s Li-ion batériou

možné použiť aj 3 ks aaa bateriek 

technické špeci�kácie

napájané pomocou 3ks aaa

bateriek alebo s nabíjatelnou 

Li on batériou 3,7V 700m

spotreba energie: 0,5 watt

 aC input 110 ~ 240 V C 50 - 60 Hz 

output dC 4,2 VD

20 Led: 8 bielých Led, 12 farebných Led 

životnosť viac ako 40,000 hodín 

magnetická zadná časť

rukoväť na zadnej strane žiarovky

ako doplnok je batéria a nabíjacia stanica

ako doplnok je dialkové ovládanie

certi�káty
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 aC input 110 ~ 240 V aC 50 - 60 Hz 

output dC 4,2VDC
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režimy

dynamické (neobmedzené farby)

meniace sa farby

a utonomie

5 do 10h hodín s Li-ion batériou

možné použiť aj 3 ks aaa bateriek 

technické špeci�kácie

napájané pomocou 3ks aaa

bateriek alebo s nabíjatelnou 

Li on batériou 3,7V 700m

spotreba energie: 0,5 watt

20 Led: 8 bielých Led, 12 farebných Led 

životnosť viac ako 40,000 hodín 

magnetická zadná časť

rukoväť na zadnej strane žiarovky

ako doplnok je batéria a nabíjacia stanica

ako doplnok je dialkové ovládanie

certi�káty
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 aC input 110 ~ 240 V aC 50 - 60 Hz 
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režimy

dynamické (neobmedzené farby)

meniace sa farby

a utonomie

5 do 10h hodín s Li-ion batériou

možné použiť aj 3 ks aaa bateriek 

technické špeci�kácie

napájané pomocou 3ks aaa

bateriek alebo s nabíjatelnou 

Li on batériou 3,7V 700m

spotreba energie: 0,5 watt

 aC input 110 ~ 240 V C 50 - 60 Hz 

output dC 4,2 VDC 

20 Led: 8 bielých Led, 12 farebných Led 

životnosť viac ako 40,000 hodín 

magnetická zadná časť

rukoväť na zadnej strane žiarovky

ako doplnok je batéria a nabíjacia stanica

ako doplnok je dialkové ovládanie

certi�káty
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 aC input 110 ~ 240 V aC 50 - 60 Hz 
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režimy

dynamické (neobmedzené farby)

meniace sa farby

a utonomie

5 do 10h hodín s Li-ion batériou

možné použiť aj 3 ks aaa bateriek 

technické špeci�kácie

napájané pomocou 3ks aaa

bateriek alebo s nabíjatelnou 

Li on batériou 3,7V 700m

spotreba energie: 0,5 watt

 aC input 110 ~ 240 V C 50 - 60 Hz 

output dC 4,2 VDC

20 Led: 8 bielých Led, 12 farebných Led 

životnosť viac ako 40,000 hodín 

magnetická zadná časť

rukoväť na zadnej strane žiarovky

ako doplnok je batéria a nabíjacia stanica

ako doplnok je dialkové ovládanie

certi�káty
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dynamické (neobmedzené farby)

meniace sa farby

a utonomie

5 do 10h hodín s Li-ion batériou

možné použiť aj 3 ks aaa bateriek 

technické špeci�kácie

napájané pomocou 3ks aaa

bateriek alebo s nabíjatelnou 

Li on batériou 3,7V 700m

spotreba energie: 0,5 watt

 aC input 110 ~ 240 V C 50 - 60 Hz 

output dC 4,2 VDC

20 Led: 8 bielých Led, 12 farebných Led 

životnosť viac ako 40,000 hodín 

magnetická zadná časť

rukoväť na zadnej strane žiarovky

ako doplnok je batéria a nabíjacia stanica

ako doplnok je dialkové ovládanie

certi�káty


