
Reflektor do ogrodu ARCUS PLUS
SMART LED RGB, aluminium

Reflektor do ogrodu ARCUS 12V PLUS SMART LED
Reflektor ogrodowy ARCUS to najpopularniejszy model oświetlenia kierunkowego. Dzięki swojej uniwersalnej formie
pasuje  do  wielu  ogrodów.  Lampa reflektorowa  12V  znajduje  zastosowanie  w  punktowym oświetleniu  wybranych
elementów ogrodu i zaakcentowania kluczowych miejsc. Dzięki swojej mocnej żarówce 5W doskonale sprawdza się do
doświetlenia drzew.
UWAGA: Lampa zewnętrzna 12V! Wymaga użycia transformatora. Aby przeczytać więcej o zaletach
oświetlenia niskiego napięcia kliknij TUTAJ.

Rodzaj oświetlenia: 
Lampa ARCUS  jest oświetleniem kierunkowym. Strumień światła skierowany jest w określonym kierunku. 

Przeznaczenie: 
Oświetlenie ogrodowe model ARCUS stosuje się do oświetlenia wybranych miejsc w ogrodzie. Nadaje się do
zaakcentowania drzew lub roślin o ciekawym pokroju, rzeźb lub figur w ogrodzie. Może służyć do naświetlenia
obiektów od frontu, od dołu lub od tyłu. Z uwagi na dużą moc szczególnie rekomendowana jest do doświetlania
drzew.

Wygląd zewnętrzny: 
Lampa ARCUS  ma formę smukłego walca umieszczonego na niskiej stopce. Obudowa zewnętrzna wykonana
jest z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny. Element górny lampy z żarówką można ustawiać
w różnych pozycjach w kierunku góra dół. Lampa ARCUS posiada obręcz w kolorze srebrnym, dzięki czemu
pasuje zarówno do słupków, kinkietów czarnych jak i tych ze stali nierdzewnej.

Źródło światła: 
Źródłem jest energooszczędna żarówka MR16 Power LED 5 W

Sposób regulacji światła: 
Efekty świetlne lampy można ustawiać przy użyciu aplikacji do sterowania przez Bluetooth.
Sposób montażu: 

Reflektor ARCUS posiada w zestawie grot do wbicia w ziemię, stopkę wraz ze śrubami do przytwierdzenia do
powierzchni utwardzonej. Każdy model posiada kabel zakończony wtyczką gotową do wpięcia lampy w dowolne
złącze Garden Lights.

Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights
kliknij TUTAJ.
Dane techniczne: Barwa światła   : biała ciepła 3000K
Kolor obudowy   : Czarny
Materiał obudowy   : Aluminium
Lampy podwodne   : nie

https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/akcesoria/transformator
https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/akcesoria/transformator
https://www.nawodnienia.eu/aktualnosci/oswietlenie-12v---zalety-oswietlenia-niskonapieciowego,p147337920
https://www.nawodnienia.eu/aktualnosci/kabel-do-oswietlenia-ogrodowego,p1412518540


Parametry techniczne
Materiał: aluminium
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: 110 x 120 x 63 mm (wys. x szer. x dł.)
Rodzaj żarówki: LED MR16 (model 6194011)
Możliwość wymiany żarówki: tak
Barwa: RGB + 3000K/6000K sterowanie Bluetooth
Moc: 5W 
Strumień światła: 370 lumen
Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC
Klasa efektywności energ.: A+
Klasa szczelności: IP44
Kabel w zestawie: tak, 1 m H05RN-F
 
UWAGA: Zestaw zawiera stopę, grot i mocowanie.
 

VIDEO
 

https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/akcesoria/zarowki-i-zrodla-swiatla/zarowka-power-led-mr16-gu53,p40650952

