
Lampa LED 50 cm pentru incaperi / dulapuri BB-601 

Descriere: 

Lampa led inteligenta cu senzor de miscare wireless si reincarcare prin USB, pentru dressing, dulap 

de bucatarie, baie, hol, scari – portabila cu 36 de leduri ,50 cm, lumina rece 

 3 Moduri de iluminare  
1. Luminozitate alba rece 
2. Reglare luminozitate in functie de necesitate prin mentinerea butonului apasat.  
3. Mod SOS (lampa produse flash-uri) 

La urmatoarea apasare se opreste 

 Lampa cu leduri se aprinde atunci cand sesizeaza miscarea umana pana la 3 metri intr-un 
mediu intunecat si se opreste automat dupa 15 secunde de inactivitate. 

 Nu se va aprinde daca senzorul de lumina detecteaza suficienta lumina 

 In Modul ON aceasta produce lumina constanta timp de aproximativ 350 minute. 

 Incarcarea lampii se poate face cu cablul USB inclus in cutie fie la un computer fie cu un 
incarcator de 220V de 500mV sau 1000mV. Va rugam nu cuplati la o sursa de curent mai 
mare de 1000mV deoarece acesta se poate arde.  

 Poate fi utilizat in mod normal in timpul incarcarii. 

 Instalare usoara. Corpul produsul este magnetic si se poate atasa de orice obiect din fier sau 
se lipesc cele doua bucati magnetice incluse in pachet de orice suprafata si se ataseaza de 
ele lampa. 

 Aceasta lampa led cu lumini si sensor de miscare este ideala pentru dormitor, baie, toaleta, 
camera bebelusului, bucatarie, dulap, dressinguri, coridor, atelier, subsol, garaj, scara, usa, 
intrari in garaj , trepte de scari, sub iluminare, bar, in dulap, interior dulap, casa etc. 
 
Lampa nu este rezistenta la apa sau intemperii va rugam nu montati lampa in locuri 
umede sau in exterior. 

 Indicator de incarcare:  
1. Led rosu: cand este conectata la sursa de curent si se incarca 
2. Led verde: incarcarea este completa 

Lampa este dotata cu un led rosu care se aprinde atunci cand aceasta este cuplata la sursa de 
curent si se incarca, led-ul se va face verde imediat ce incarcarea este completa. 

Caracteristici: 

1. Material: aluminiu 
2. Sursa de alimentare: DC 5V-1A, o poate încărca cu cablul USB 
3. Sursă de lumină: lumină LED 36 bucati 
4. Consum de energie:5W 
5. Tensiunea de intrare: DC 5V-1A 
6. Timp de lucru: Aprins continuu – 350min / reglare intensitate:depinde de situatie 
7. Lumină LED pornita continuu sau reglată continuu: 10% -100% luminozitate ( prin mentinerea 

apasata a butonului lateral se regleaza luminozitatea 
8. Culoarea luminozitatii: alb rece 
9. Distanța de sensibilitate: 3 m 
10. Unghi de sensibilitate: <100 ° 
11. Aplicație pe scară largă: Poate fi folosit în bucătărie, rafturi, vitrine, pivnițe, dulapuri, birouri, 

dulapuri sau orice colț întunecat din casa dvs. 
12. 2 moduri reglabile: Mod pornit / oprit și senzor de mișcare. 
13. Funcția de semnal de urgență SOS. 
14. Durata de viata:5000 ore 
15. Lipiți oriunde: utilizând designul din spate magnetic, puteți lipi orice produs de fier. 
16. Dimensiunile lampii sunt: Latime:1.85 cm, Lungime:50 cm, Inaltime: 1.7 cm 
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