
A CUCH SOLARNY LEDŁ Ń
6 LAMPIONÓW

Łańcuch solarny składający się z 6 lampionów pozwoli Ci stworzyć romantyczną
atmosferę i przyjemnie oświetli Twój balkon, taras, ogród czy altanę.

Lampki  świecą  nastrojowym,  migającym  światłem,  które  imituje  naturalny
płomień –  bez  ryzyka  poparzeń.  Dzięki  wysokiej  klasy  ochronie  są  odporne  na
działanie szkodliwych czynników zewnętrznych,  takich jak deszcz czy kurz.  Długi
przewód i praktyczne plastikowe haczyki  pozwalają wygodnie podwiesić łańcuch
na daszku altany, pergoli czy na drzewach.

Girlanda jest wyposażona w czujnik zmierzchu. Jeśli go włączysz, lampki zapalą
się automatycznie, gdy tylko stanie się ciemno. Ładują się solarnie - to ekologiczne
i  oszczędne  rozwiązanie.  Wystarczy,  że  w  ciągu  dnia  ustawisz  zasilający  panel
solarny w dobrze nasłonecznionym miejscu, by po zmroku cieszyć się darmowym
oświetleniem.  Mocny  akumulator  sprawi,  że naładowane  będą  paliły  się  nawet
przez 8 godzin. 

ZALETY:

– stylowy i elegancki wygląd
– nastrojowe, migające światło imitujące naturalny płomień
– ekologiczne zasilanie solarne
– z czujnikiem zmierzchu, który można włączyć lub wyłączyć
– odporne na wilgoć – odpowiednie do stosowania na zewnątrz pomieszczeń
– plastikowe haczyki dla wygodnego rozwieszenia łańcucha

DANE TECHNICZNE

 łańcuch składający się z 6 plastikowych lampionów
 długość: 135 cm (łańcuch) + 190 cm (przewód)
 średnica lampionu: 7 cm
 wysokość lampionu (z haczykiem): 8,3 cm
 czas ładowania: 6-7 h
 czas świecenia: 6-8 h
 źródło światła: 10 diod LED / lampion
 barwa światła: ciepła biała (1400 K)
 strumień świetlny: 10 lm
 panel solarny: 2 V / 80 mA
 zasilanie:  akumulator NiMH AA 1,2 V 600 mAh



 stopień ochrony: IP44

ODPOWIEDZI NA NAJCZ CIEJ ZADAWANE PYTANIAĘŚ

Czy akumulator zasilaj cy lampiony mo na pod adowa  z sieci?ą ż ł ć

Akumulator  jest zasilany solarnie. Nie należy samodzielnie wymontowywać go ani 
próbować doładowywać w sposób inny, niż poprzez ustawienie panelu solarnego w dobrze 
nasłonecznionym miejscu.


