
Lampa LED 80 cm pentru incaperi / dulapuri BB-602 

Descriere: 

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

de bucatarie, baie, hol, scari – portabila 80 cm, lumina rece 

Cu o tehnologie avansată de detectare în infraroșu, această Lampa  ultra-subțire are o sensibilitate 

ridicată 

Buton cu 3 moduri de functionare:  
1. ON-Luminozitate alba rece – pornita incontinuu 
2. OFF-Se opreste lampa 
3. AUTO – Mod de functionare cu senzor – depisteaza corpul uman 

 Lampa se aprinde atunci cand sesizeaza miscarea umana pana la 3 metri intr-un mediu 
intunecat si se opreste automat dupa 20 secunde de inactivitate.. 

 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.  

 Instalare usoara.  
Lipire - cu banda dubla adeziva inclusa in pachet 
Magnetic – la capete produsul este magnetic, in pachet sunt incluse doua placute metalice 
ce pot fi prinse de orice suprafata  pentru a magnetiza 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 + plastic 
2. Sursa de alimentare: DC 3.7V-3000MA, se încărca cu cablul USB 
3. Sursă de lumină: lumina rece 
4. Timp de stingere întârziată a luminii: 20S (± 2S) 
5. Consum de energie:3.3W 
6. Culoarea luminozitatii: alb rece(6000K) 
7. Distanța de sensibilitate: >3 m 
8. Unghi de sensibilitate: 120 ° 
9. Aplicație pe scară largă: Poate fi folosit în bucătărie, rafturi, vitrine, pivnițe, dulapuri, 

birouri, dulapuri sau orice colț întunecat din casa dvs. 
10. 3 moduri reglabile: Pornit / Oprit / Auto (Mod senzor mișcare) 
11. Temperatura de funcționare: -20 ℃ la 45 ℃ 
12. Corp magnetic ce poate fi utilizat oriunde, de asemenea poate fi dezasamblată și folosită 

ca lanternă după bunul plac. 
13. Dimensiunile lampii sunt: Latime:1.4 cm, Lungime:80 cm, Inaltime: 0.14 cm . 
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