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Lampa Led G3 Aqua Air 60W
(Wersja Morska) + Kontroler
WIFI + Zestaw do
podwieszenia
Cena

1 198,00 zł

Opis produktu
Micmol - Przyszłość oświetlenia akwarystycznego
Lampy LED G3 Aqua Air to z pewnością przyszłość oświetlenia zbiorników rafowych oraz roślinnych. Dzięki użyciu diod LED
wiodących producentów, podzielonych na trzy różnobarwne kanały, lampy Micmol zapewniają doskonałe odwzorowanie
kolorów przy jednoczesnej dużej intensywność światła.
Elegancja i minimalizm
Srebrzysty, ultracienki, dyskretny korpus lamp serii G3 Aqua Air wykonany z aluminium szczotkowanego sprawi że każde
akwarium zyska nowoczesny, minimalistyczny wygląd.
Wewnętrzna kontrola
Każda lampa serii G3 Aqua Air standardowo wyposażona jest w dedykowany sterownik manualny, umożliwiający dowolne
zaprogramowanie każdego z trzech dostępnych kanałów diod LED.
Oznacza to że nie musisz kupować żadnych
dodatkowych kontrolerów, oprogramowania itp. aby móc w pełni wykorzystać możliwości Twojej lampy.
Zewnętrzna kontrola WI-FI
Jeśli cenisz sobie wygodę i komfort użytkowania, możesz zaopatrzyć się w opcjonalny kontroler WI-FI który dzięki bezpłatnej
aplikacji na Androida oraz IOS zainstalowanej na Twoim smartfonie, zyskasz niemal nieograniczone możliwości programowania
i sterowania Twoją lampą. Dodatkowo aplikacja umożliwi Ci połączenie ze sobą kilka lamp, oraz tworzenie swoich własnych
ustawień, które po zapisaniu w pamięci możesz przywrócić w każdym momencie wrócić dosłownie jednym kliknięciem.
Montaż
Każda lampa standardowo dostarczana jest z zestawem regulowanych nóżek umożliwiających montaż na bocznych
krawędziach akwarium. Jeśli wolisz aby lampa była podwieszona nad akwarium przy pomocy linek, lub zamocowana do tylnej
ściany akwarium, możesz dokupić opcjonalny zestaw montażowy.

Dane techniczne
Diody LED - EPISTAR 5730
Moc - 60W (Dwa moduły)
Wymiary - 585x128x15mm
Waga - 2.5kg
Pokrycie - 585 - 1085 mm
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Zawartość zestawu
Lampa MicMol Aqua Air 600
Uchwyt Super Bracket
Inteligentny kontroler manualny
Kable łączące
Standardowy przewód zasilający
Zasilacz
Zestawy narzędzi
Instrukcja obsługi
Lampy posiadają 24 miesięczną gwarancje.
W zestawie dodatkowo otrzymujemy dedykowany uchwyt do mocowania lamp MicMol AquaAir na linkach.
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