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Produktinformatie: Lamp met zonnepaneel
&euro; 27,50 (incl. BTW)

Als u een binnenlamp op een plek wilt plaatsen in bv de garage, tuinhuisje, etc
waar geen stroom voorhanden is en/of met een slechte inval van zonlicht en u toch
gebruik wilt maken van schone en voordelige zonne-energie. Dan is hier de perfecte
oplossing. Deze binnenlamp heeft namelijk een apart zonnepaneel en kan dus optimaal
op de zon worden gericht voor het laden van de accu.
Uitvoering:
· Beschermd zonnepaneel
· 5 x Led lampjes
· Zonnepaneel is weersbestendig
· Bescherming tegen diepontlading
· Montagemateriaal
· Makkelijk te instaleren
Produktinformatie: Beveiligings Lamp + zonnepaneel + sensor
&euro; 54,99 (incl. BTW)
Maand aanbieding : &euro; 47,50 (incl. BTW)

Als u een lamp op een plek wilt plaatsen waar geen stroom voorhanden is en/of met
een slechte inval van zonlicht en u toch gebruik wilt maken van schone en voordelige
zonne-energie. Dan is hier de perfecte oplossing. Deze buitenlamp heeft namelijk een
apart zonnepaneel en kan dus optimaal op de zon worden gericht voor het laden van
de accu. Tevens is de lamp voorzien van een bewegingsensor en kan dus gebruik
worden als beveilingslamp.
Uitvoering:
· Draai- en zwenkbare lamp 360°
· Bewegingsensor
· Beschermd zonnepaneel
· Led lamp (geeft veel licht)
· Weersbestendig
· Bescherming tegen diepontlading · Montagemateriaal
· Makkelijk te instaleren
NB: het kan zijn dat de lamp in de kleur zwart wordt geleverd.
Produktinformatie: Nieuw 10 Watt - 12V-DC Lamp
10W (= 55W gloeilamp) = &euro; 6,50 (incl. BTW)

10W is vergelijkbaar met een 55 Watt gloeilamp. 12Volt gelijkstroom (DC) techniek kunnen
de lampen nu rechtstreeks worden aangesloten om 12V-DC systemen. Hoge kwaliteit lampen
(warm licht).
Technische informatie:
10 watt vergelijkbaar met een 55 Watt gloeilamp
6000 branduren
Eenvoudige gebruik door grote fitting (E27)
Alleen voor 12 Volt (DC - solar) installaties
Afmeting 125 x 50 mm
Gewicht 65 gram
http://humietrading.nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 16 August, 2018, 05:48

Humietrading

Nieuw: 2,2 Watt (= 40W gloeilamp) - 12V-DC - Led Lamp
2,2W (= 55W gloeilamp) = &euro; 6,50 (incl. BTW)

2,2W -12V/DC
Fitting: E27
6000 branduren
Eenvoudige gebruik door grote fitting (E27)
Alleen voor 12 Volt (DC - solar) installaties

Produktomschrijving: tuinlamp /straatlamp / lantaarnpaal op zonne-energie
A) &euro; 999,00

B) &euro; 1.099,00

* 2,70m hoog
* 30 x 2 leds
* paneel 15W
* controller
* incl. accu
* etc.

* 2.70m hoog
* lamp 2 x 5W
* paneel 40W
* controller
* incl. accu
* etc.
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C) &euro; 1.099,00
* 2,40m hoog
* lamp 2 x 5W
* paneel 40W
* controller
* incl. accu
* etc.

D) &euro; 1.299,00

*3,15m hoog
* lamp 18W
* paneel 45W
* controller* laderegelaar
* incl. accu
* etc.
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* laderegelaar

* laderegelaar
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