
KATALOG PRODUKTOWY 

Oświetlenie



Lampy  
pierścieniowe

TRACER SELFIE 28 LED

TRACER RING 26 CM

TRACER RING 30 CM

TRACER RING 8.5 CM

Lampy  
biurkowe

TRACER ARTISTA

TRACER LUXIA

TRACER NERO

TRACER MOON RGB

Girlandy 
ogrodowe

Lampy  
z czujnikiem ruchu

 

Żarówki

Lusterka 
kosmetyczne

50 LED 10 ŻARÓWEK

30 LED 30 ŻARÓWEK

LAFE ROSA 28

LAFE IRIS 30ŻARÓWKITRACER PIR



Streamowanie rozgrywek, zazwyczaj w 
godzinach wieczornych, wymaga inten-
sywnego, aczkolwiek odpowiednio roz-
proszonego oświetlenia tak, by obraz z 
kamery nie był prześwietlony i nie two-
rzył niepożądanych cieni na twarzy. 

Wiedzą to już najwięksi streamerzy na 
platformie Twitch, wymieniając wcze-
śniej stosowane oświetlenie na lampy 
pierścieniowe, podłączane bezpośrednio 
do swojego PC! 

Lampa pierścieniowa znajduje zastoso-
wanie nie tylko w świecie gier, ale również 
w innych dziedzinach streamingu! Kom-
paktowość, idealne warunki doświetla-
nia oraz możliwość regulacji tempera-
tury barwowej, docenią również twórcy 
treści na takich platformach jak Tik Tok 
czy też Instagram.

Lampy 
pierścieniowe



Lampa pierścieniowa Tracer pomoże Ci zadbać o idealne oświetlenie, 
bez względu na to, czy zastosujesz ją do robienia selfie, czy do wyko-
nywania precyzyjnego makijażu. Lampa oferuje możliwość ustawienia 
jednego z trzech poziomów jasności, co sprawia, że możesz dostosować 
moc oświetlenia do swoich potrzeb. W zestawie z lampą Tracer, otrzy-
masz klips, który zapewni Ci swobodę użytkowania. Możesz zamonto-
wać urządzenie tam, gdzie go w tej chwili potrzebujesz oraz ustawić je 
pod pożądanym kątem, aby uzyskać jak najlepszy efekt.

Więcej informacji

TRACER SELFIE 28 LED 

Lampa pierścieniowa 
LED 
KTM 46799

LAMPY PIERŚCIENIOWE

  3 jasności  świecenia

  Temperatura barwowa 
7000-7500 k

  Wbudowany akumulator 55 mAh

https://www.tracer.pl/TRAOSW46799


Nawet najlepsza kamera lub aparat nie zapewnią wysokiej jakości ob-
razu, jeśli filmowany obiekt nie jest właściwie doświetlony. Lampa pier-
ścieniowa 10” charakteryzuje się wewnętrzną średnicą 20 cm (26 cm 
zewnętrzna) oraz 120  diodami LED, równomiernie rozmieszczonymi  
w obudowie pierścienia oświetlającego. Lampa posiada regulację natę-
żenia oświetlenia w zakresie 900-1700 lm oraz regulację temperatury 
barwowej (3 tryby) w zakresie od 2700 do 7000 K. W zestawie deskto-
powym znajduje się tripod o długości każdego ramienia 19 cm, który po 
maksymalnym rozłożeniu uzyskuje wysokość 9 cm od podłoża.

Więcej informacji

  3 temperatury 
świecenia:   
ciepła, neutralna, 
chłodna

  10 stopni jasności 
każdej barwy światła

  Zasilanie USB

  MAX 1300 lm

TRACER RING 26 CM 

Lampa pierścieniowa 
LED  z mini statywem 
KTM 46747

LAMPY PIERŚCIENIOWE

https://www.tracer.pl/TRAOSW46747


Niezależnie, czy jesteś gamingowym streamerem, nagrywasz filmy na 
Tik Tok, czy też prowadzisz konto na Instagramie, lampa pierścieniowa 
Tracer RING na USB wprowadzi nową jakość do Twoich nagrań! Podło-
gowa, wzbogacona o ilość LED’ów, wersja lampy pierścieniowej Tracer 
RING, dedykowana dla osób wymagających większej mocy i większych 
możliwości regulowania położenia źródła oświetlenia.

Więcej informacji

  3 temperatury świecenia:   
ciepła, neutralna, chłodna

  10 stopni jasności każdej barwy światła

  Zasilanie USB

  MAX 1300 lm

TRACER RING 30 CM 

Lampa pierścieniowa LED  
ze statywem 210 cm 
KTM 46745

LAMPY PIERŚCIENIOWE

https://www.tracer.pl/TRAOSW46745


W dobie zdalnej pracy, nauki i ogólnej komunikacji online lampa Tracer 
Ring jest niezbędna podczas spotkań wideo. Przydatny uchwyt z ela-
stycznymi ramionami pozwala zamontować telefon na jednym z nich, 
a drugi pałąk z lampą ustawić tak, aby światło padało pod najlepszym 
kątem.

Więcej informacji

  10-stopniowa regulacja jasności

 48 diod LED

 3 temperatury świecenia

 Temperatura barwowa 3000-6000 K

 Klips na blat o grubości 4 cm

 Szerokość uchwytu na telefon 9,5 cm

 Średnica lampy 8,5 cm

 Kompaktowy rozmiar

 Zasilacz 5 V

 Elastyczne ramiona

TRACER RING 8.5 CM 

Lampa LED  
z uchwytem na telefon
KTM 46827

LAMPY PIERŚCIENIOWE

JUŻ 
WKRÓTCE

https://www.tracer.pl/TRAOSW46827


Praca przy biurku to bardzo często 
duże obciążenie dla oczu, dlatego 
warto zadbać o odpowiednie oświe-
tlenie, które nie będzie migotało i mę-
czyło naszego wzroku. Dobrze dobra-
na lampka biurkowa ułatwia naukę, 
odciąża wzrok, a nawet pomaga się 
skoncentrować.

Lampy 
biurkowe



Lampka kreślarska Tracer Artista to solidnie wykonane urządzenie, któ-
re za pomocą stabilnego uchwytu z łatwością przymocujesz do biurka 
bądź innej poziomej powierzchni. Lampka wyposażona jest w elastyczne 
ramię, co sprawia, że możesz regulować kąt padania światła aż w trzech 
przegubach. Pozwoli Ci to dokładnie doświetlić elementy, nad którymi 
właśnie pracujesz. Lampka Tracer wykonana jest z połączenia metalu  
i tworzywa ABS, co sprawia, że jest wyjątkowo odporna na uszkodzenia.

Więcej informacji

TRACER ARTISTA 

Lampka kreślarska
KTM 46762

LAMPY BIURKOWE

  Uchwyt mocujący na  biurko/stół 

  Lampa metalowa

  Regulacja kąta nachylenia

  Długość kabla  165 cm

https://www.tracer.pl/TRAOSW46762


Podczas pracy lub odrabiania lekcji czy wykonywania prac manualnych 
możesz jednocześnie wygodnie naładować swój smartfon. Lampka biur-
kowa Tracer Luxia jest wyposażona w szczególnie praktyczny element: 
indukcyjną ładowarkę wbudowaną w podstawkę. Wystarczy położyć 
na podstawce smartfon z funkcją ładowania indukcyjnego, a ładowanie 
bezprzewodowe rozpocznie się automatycznie. Lampka biurkowa Tracer 
Luxia emituje mocne światło o mocy 7W oraz strumieniu świetlnym rzędu 
400 lumenów. Płynna regulacja temperatury barwowej światła (ciepła, 
naturalna lub zimna) w zakresie 2700 - 4000 - 6500K pozwala dosto-
sować je do indywidualnych preferencji. Z tyłu lampki znajdują się przy-
ciski umożliwiające konfigurację termometru, daty i godziny. Lampka 
biurkowa Luxia pozwala również na zaprogramowanie alarmu. Wszystkie 
pomiary wygodnie odczytasz z wyświetlacza LCD znajdującego się na 
przednim panelu.

Więcej informacji

TRACER LUXIA 

Lampa biurkowa z funkcją 
ładowania indukcyjnego 
KTM 46763

LAMPY BIURKOWE

  Ładowanie  indukcyjne

  Wyświetlacz LCD:  kalendarz, data, 
godzina,  temperatura, budzik

  ABS imituje skórę

  Zasilacz 5V

https://www.tracer.pl/TRAOSW46763


LAMPY BIURKOWE

Lampka Tracer Nero wykonana została z połączenia metalu i wysokiej 
jakości tworzywa ABS, co sprawia, że jest wyjątkowo odporna na uszko-
dzenia. Lampka biurkowa Tracer Nero emituje mocne światło o mocy 
5W oraz strumieniu świetlnym rzędu 320 lumenów. Ma aż trzy poziomy 
regulacji temperatury barwowej światła (ciepła, naturalna lub zimna)  
w zakresie 2800 - 4500 - 6000K, co pozwala dostosować je do indywi-
dualnych preferencji. Z na tylnym panelu lampki biurkowej Tracer Nero 
znajdują się przyciski umożliwiające konfigurację termometru, daty i go-
dziny. Wszystkie pomiary wygodnie odczytasz z wyświetlacza LCD znaj-
dującego się na przednim panelu.

Więcej informacji

TRACER NERO 

Lampka biurkowa  
z wyświetlaczem LCD 
KTM 46760

  Wyświetlacz LCD:  kalendarz, data, 
godzina,  temperatura, budzik

  3 temperatury  świecenia: ciepła, 
neutralna, chłodna

  Podstawka na telefon

  Maksymalna moc światła  
5W

  Zasilacz 5V

https://www.tracer.pl/TRAOSW46760


LAMPY BIURKOWE

Barwa światła fantastycznie dopełnia wnętrze, a także wpływa na na-
strój osób przebywających w danym pomieszczeniu. Chcesz pomalować 
swoją sypialnię kolorami? Lampka Tracer Moon to rozwiązanie dla Cie-
bie! Wielokolorowa lampka nocna Tracer Moon wyposażona jest w nie-
wymienne źródło światła w postaci diody LED RGB. Dzięki temu możesz 
ustawić wybrany kolor oświetlenia, który będzie emitować urządzenie 
lub skorzystać z dodatkowej opcji efektownego programu płynnego 
przechodzenia jednej barwy w drugą. Dioda LED zastosowana w lampce 
Tracer ma aż trzy poziomy regulacji natężenia światła białego. Intuicyjne 
sterowanie dotykowe sprawia, że obsługa lampki jest naprawdę prosta  
i bezproblemowa.

Więcej informacji

TRACER MOON RGB 

Lampka biurkowa/nocna
KTM 46761

  3 poziomy natężenia  światła białego

  Wbudowany akumulator 1200 mAh

  Dodatkowy program: lampka zmienia kolory przechodząc 
płynnie z jednego koloru w kolejny

Zmienne 
kolory  

światła

https://www.tracer.pl/TRAOSW46761


LAMPY PIR

Praktyczna lampka LED z czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się w 
szafie, na schodach do garażu lub spiżarni. Inteligentny czujnik włączy 
lampkę natychmiast, gdy wykryje ruch. Jeżeli w pobliżu nic się nie dzie-
je, automatycznie zgaśnie po kilku sekundach.

Więcej informacji

TRACER PIR 

Lampka LED  z czujnikiem ruchu
KTM 46828

  12 diod LED

  Czujnik ruchu

  200 dni na jednym naładowaniu

  Temperatura barwowa 6000-6500 K

  Wbudowany akumulator 1200 mAh

  Łatwy montaż i możliwość zdjęcia do 
naładowania

JUŻ 
WKRÓTCE

https://www.tracer.pl/TRAOSW46828


Girlandy to rodzaj nowoczesnego 
oświetlenia, bez którego obecnie 
trudno wyobrazić sobie imprezy na 
świeżym powietrzu. Te stylowe lamp-
ki idealnie sprawdzą się w aranżacji 
ogrodów, tarasów, a także jako cieka-
wy akcent na balkonie. Girlanda so-
larna Tracer idealnie sprawdzi się jako 
dekoracyjne, praktyczne i energo-
oszczędne oświetlenie Twojego ogro-
du, tarasu lub balkonu. 

Girlandy
ogrodowe



GIRLANDY OGRODOWE

Girlanda solarna Tracer idealnie sprawdzi się jako dekoracyjne, praktycz-
ne i energooszczędne oświetlenie Twojego ogrodu tworząc przy tym nie-
powtarzalny klimat. Przewód zasilający lampki znajduje się w specjalnym 
oplocie, a także same lampki obudowano tak, aby były odporne na wa-
runki atmosferyczne. Czas świecenia jest zależny od stopnia naładowa-
nia i wystarcza zwykle na ok. 6-8 godzin, dzięki temu nawet dłuższym 
spotkaniom będzie towarzyszył niezwykły klimat.

Więcej informacji

TRACER 

Girlanda ogrodowa solarna 
50 LED 10 żarówek
KTM 46829

 10 żarówek

  50 diod LED

  Wodoodporność klasy IP44

  Długość 5 m

  Czas świecenia ok. 6-8 godzin

  Zasilanie baterią solarną 600 mAh

JUŻ 
WKRÓTCE

https://www.tracer.pl/TRAOSW46829


GIRLANDY OGRODOWE

Zaskocz wszystkich ciekawą iluminacją podczas wieczornego spotkania 
w swoim ogrodzie. Z girlandą świetlną Tracer zaczarujesz swój taras lub 
balkon, a dzięki ładowaniu z użyciem promieni słonecznych unikniesz wy-
sokich rachunków za prąd. Dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu girlanda 
Tracer jest wodo i mrozoodporna, a Ty możesz cieszyć się rozświetlony 
tarasem zarówno latem, jak i zimą.

Więcej informacji

TRACER 

Girlanda ogrodowa solarna 
30 LED 30 żarówek
KTM 46830

  30 żarówek

  30 energooszczędnych diod LED

  Wodoodporność klasy IP44

  Długość 6,5 m

  Czas świecenia ok. 6-8 godzin w zależności 
od stopnia naładowania

  Zasilanie baterią solarną 600 mAh

JUŻ 
WKRÓTCE

https://www.tracer.pl/TRAOSW46830


Starannie wykonany makijaż i inne 
czynności pielęgnacyjne dla poprawy 
wyglądu i kondycji skóry twarzy to ol-
brzymia przyjemność. Lusterko z pod-
świetleniem LED to niezbędnik każdej 
kobiety, zwłaszcza w obecnych cza-
sach, gdy dbałości o swój wizerunek 
jest niezwykle istotna. Lusterko z le-
dowym podświetleniem zapewnia wi-
doczność i odpowiednie doświetlenie 
każdej części twarzy, szyi oraz dekol-
tu.

Lusterka 
kosmetyczne



LUSTERKA KOSMETYCZNE

28 diod umieszczonych wokół tafli lustra sprawia, że emitowane przez 
nie światło rozchodzi się równomiernie, doświetlając dokładnie miejsca, 
które wymagają największego skupienia i uwagi. Białe światło, które emi-
tują diody LED, sprawia, że w lusterku widać realnie odwzorowane bar-
wy kolorów. Podstawka lusterka specjalne wgłębienie, które może służyć 
jako tacka na drobne kosmetyki.

LAFE ROSA 28 

Lusterko kosmetyczne 
podświetlane LED
KTM 46771

  28 diod LED

  Wbudowany akumulator 1200mAh

  Przyciemniana barwa światła



LUSTERKA KOSMETYCZNE

Lusterko Lafe z podświetleniem LED zapewnia odpowiednie doświetle-
nie każdej części twarzy oraz realne odwzorowanie kolorów. 30 diod za-
mieszczonych dookoła tafli lustra sprawia, że światło które emitują rów-
nomiernie się rozchodzi, odpowiednio doświetlając każde miejsce. Dzięki 
temu dojrzysz każdy szczegół, który wymaga największego skupienia  
i uwagi. Dodatkowo możesz regulować natężenie świecenia diod.

LAFE IRIS 30 

Lusterko kosmetyczne 
podświetlane LED
KTM 46770

  30 diod LED

  Wbudowany akumulator 1200mAh

  Przyciemniana barwa światła



Żarówki Tracer z diodami LED emitu-
ją ciepłe, jasne oświetlenie o tempe-
raturze barwowej 2700 K, zaś dzięki 
mlecznej przesłonie jest to strumień 
świetlny, który nie oślepia. Elementy 
oświetlenia LED nie zawierają mate-
riałów niebezpiecznych dla środowi-
ska i jego użytkowników, jak rtęć, a ich 
długa żywotność przekłada się na o 
wiele rzadsze wymiany źródeł światła 
i co za tym idzie mniejszą produkcję 
odpadów. 

 
Żarówki



ŻARÓWKI

Żarówka LED Tracer E14 5W to najlepszy za-
miennik dla tradycyjnych żarówek żarowych typu 
„świeczka” o małym trzonku i mocy do 35 W. Gwint 
E14 jest mniejszy od standardowego formatu 
(E27) i jest najczęściej wykorzystywany m.in. w 
kinkietach, lampkach sypialnych i stołowych, za-
równo w biurach jak i domach prywatnych.

Żarówka LED Tracer E27 10W to najlepszy za-
miennik dla tradycyjnych żarówek żarowych o 
grubym trzonku i mocy do 60 W. Bądź zarazem 
ekologiczny i ekonomiczny!

Żarówka LED Tracer GU10 6W z mocowaniem ba-
gnetowym to najlepszy zamiennik dla tradycyj-
nych żarowych punktów świetlnych o mocy do 42 
W. Żarówki Tracer GU10 są dedykowane do opraw 
sufitowych wpuszczanych, dzięki swojej budowie 
najczęściej kierują strumień światła ku dołowi za-
pewniając oświetlenie punktowe. Można je również 
montować w kinkietach ściennych i innych lam-
pach zapewniających mocowanie GU10.

TRACER 

Żarówka LED E14  
5W=35W ciepła jasna,  
2 pak
 

Żarówka LED E27  
10W=60W ciepła jasna,  
2 pak
 

Żarówka LED GU10 
6W=42W ciepła jasna, 
2 pak
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