KATALOG PRODUKTOWY

Oświetlenie

Lampy
pierścieniowe

Lampy
biurkowe

Girlandy
ogrodowe

TRACER SELFIE 28 LED

TRACER ARTISTA

50 LED 10 ŻARÓWEK
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TRACER SZPERACZ 3600 MAH
TRACER SZPERACZ 1200 MAH

TRACER PIR
TRACER PIR L 800 MAH
TRACER PIR M 600 MAH
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Latarki

Oświetlenie
samochodowe
TRACER RGB LED

Oświetlenie

Lampy
pierścieniowe
Streamowanie rozgrywek, zazwyczaj
w godzinach wieczornych, wymaga intensywnego, aczkolwiek odpowiednio
rozproszonego oświetlenia tak, by obraz
z kamery nie był prześwietlony i nie tworzył niepożądanych cieni na twarzy.
Wiedzą to już najwięksi streamerzy na
platformie Twitch, wymieniając wcześniej stosowane oświetlenie na lampy
pierścieniowe, podłączane bezpośrednio
do swojego PC!
Lampa pierścieniowa znajduje zastosowanie nie tylko w świecie gier, ale również
w innych dziedzinach streamingu! Kompaktowość, idealne warunki doświetlania oraz możliwość regulacji temperatury barwowej, docenią również twórcy
treści na takich platformach jak Tik Tok
czy też Instagram.

LAMPY PIERŚCIENIOWE

TRACER SELFIE 28 LED

Lampa pierścieniowa
LED
KTM 46799

Lampa pierścieniowa Tracer pomoże Ci zadbać o idealne oświetlenie,
bez względu na to, czy zastosujesz ją do robienia selfie, czy do wykonywania 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, otrzymasz klips, który zapewni Ci swobodę użytkowania. Możesz zamontować urządzenie tam, gdzie go w tej chwili potrzebujesz oraz ustawić je
pod pożądanym kątem, aby uzyskać jak najlepszy efekt.
Więcej informacji

3 jasności ś wiecenia
Temperatura barwowa
7000-7500 k
Wbudowany akumulator 55 mAh

LAMPY PIERŚCIENIOWE

TRACER RING 26 CM

Lampa pierścieniowa
LED z mini statywem
KTM 46747

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

 temperatury
3
świecenia: 
ciepła, neutralna,
chłodna
 0 stopni jasności
1
każdej barwy światła
Zasilanie USB
MAX 1300 lm

LAMPY PIERŚCIENIOWE

TRACER RGB RING 26 CM

Lampa pierścieniowa
RGB ze statywem
KTM 46807

Lampa Tracer wyposażona jest w diody LED o temperaturze barwowej
od 2800 do 7000 K, dzięki uzyskasz temperaturę oświetlenia odpowiadającą temperaturze światła dziennego. Jest to oświetlenie idealne do
aktywności, pracy oraz nauki, a także służące naturalnemu odwzorowaniu kolorów. Jeżeli zatem planujesz sesję fotograficzną, wykonujesz
profesjonalny makijaż i chcesz uzyskać dobrze doświetlony efekt z realistyczną paletą barw, wybierz lampę pierścieniową Tracer.
Więcej informacji

18 kolorów
153 diod LED
Zasilanie USB
MAX 1700 lm

Zmienne
kolory
światła

LAMPY PIERŚCIENIOWE

TRACER RING 30 CM

Lampa pierścieniowa LED
ze statywem 210 cm
KTM 46745

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! Podłogowa, 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

LAMPY PIERŚCIENIOWE

TRACER RING 8.5 CM

Lampa LED
z uchwytem na telefon
KTM 46827

W dobie zdalnej pracy, nauki i ogólnej komunikacji online lampa Tracer
Ring jest niezbędna podczas spotkań wideo. Przydatny uchwyt z elastycznymi 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

LAMPY PIERŚCIENIOWE

TRACER

Statyw i selfie stick z lampką
i pilotem Bluetooth
KTM 46919

Selfie stick Tracer jest wyposażony w stabilny statyw, który obsłużysz
bezprzewodowo. Dodatkowo okrągła lampa z diodami LED zapewnia zawsze odpowiednie doświetlenie Twojego selfie. Z tym praktycznym urządzeniem uchwycisz wspaniałe chwile i kadry z wakacji, imprez i innych
ważnych dla Ciebie momentów.
Więcej informacji

 terowanie bezprzewodowe pilotem przez
S
Bluetooth
Urządzenie 3w1: statyw i selfie stick z lampą
Max. długość kijka: 95 cm
Dołączona lampka z 20 diodami LED
Średnica lampy 43 mm
Wbudowany akumulator 50 mAh
Dowolne ustawienie telefonu (pin, poziom)

Lampy
biurkowe
Praca przy biurku to bardzo często
duże obciążenie dla oczu, dlatego
warto zadbać o odpowiednie oświetlenie, które nie będzie migotało i męczyło naszego wzroku. Dobrze dobrana lampka biurkowa ułatwia naukę,
odciąża wzrok, a nawet pomaga się
skoncentrować.

LAMPY BIURKOWE

TRACER ARTISTA

Lampka kreślarska
KTM 46762

Lampka kreślarska Tracer Artista to solidnie wykonane urządzenie, które 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

Uchwyt mocujący na b
 iurko/stół
Lampa metalowa
Regulacja kąta nachylenia
D ługość kabla 165 cm

LAMPY BIURKOWE

TRACER ELEGANT 12W

Lampka biurkowa LED
KTM 46930 – GOLD
KTM 46931 – SILVER

Elegancka lampka Tracer Elegant jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – specjalnie dla miłośników srebra i złota. Oprócz efektownego wyglądu lampka posiada możliwość zmiany barwy światła oraz regulację natężenia oświetlenia.
Więcej informacji

3 temperatury świecenia:
ciepła, neutralna, chłodna
 stopnie przyciemniania
3
każdej z barw
Regulacja kąta nachylenia

LAMPY BIURKOWE

TRACER NERO

Lampka biurkowa
z wyświetlaczem LCD
KTM 46760

Lampka Tracer Nero wykonana została z połączenia metalu i wysokiej
jakości tworzywa ABS, co sprawia, że jest wyjątkowo odporna na uszkodzenia. 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 indywidualnych preferencji. Z na tylnym panelu lampki biurkowej Tracer Nero
znajdują się przyciski umożliwiające konfigurację termometru, daty i godziny. Wszystkie pomiary wygodnie odczytasz z wyświetlacza LCD znajdującego się na przednim panelu.
Więcej informacji

Wyświetlacz LCD: kalendarz, data,
godzina, temperatura, budzik
 temperatury świecenia: ciepła,
3
neutralna, chłodna
Podstawka na telefon
 aksymalna moc światła
M
5W
Zasilacz 5V

LAMPY BIURKOWE

TRACER LUNA

Lampka biurkowa z funkcją
ładowania bezprzewodowego
KTM 46927

Tracer Luna z funkcją ładowania bezprzewodowego telefonu skutecznie oświeci Twoje stanowisko pracy, dostarczając przy tym energię niezbędną do zasilenia Twojego smartfona – zarówno bezprzewodowo, jak
również przez port USB! Wielogodzinna praca przy biurku, odrabianie
lekcji lub malowanie przez dziecko najczęściej jest dużym obciążeniem
dla oczu. Dlatego warto o nie zadbać, wybierając lampkę Luna, której
światło nie będzie męczyło naszego wzroku, zaś konstrukcja pozwoli na
optymalne skupienie strumienia świetlnego na właściwym obszarze /
obiekcie.
Więcej informacji

Ładowanie bezprzewodowe 10W
3 temperatury świecenia: ciepła, neutralna, chłodna
Bezstopniowe przyciemnianie światła
Regulacja kąta nachylenia

LAMPY BIURKOWE

TRACER 54 LED

Lampa na notebooka
KTM 46882

Praca w trudnych warunkach, wieczorem lub w nocy, gdy reszta domowników śpi, wymaga odpowiedniego sprzętu. Odpowiedzią jest lampka
do notebooka TRACER. Wyposażona jest w 54 diody LED, dzięki czemu
strumień światła jest wystarczająco silny, żeby umożliwić komfortową
pracę. Lampka zapewnia aż trzy barwy światła: 3000K, 4500K i 6500K,
co sprawia, że z łatwością dostosujesz jej działanie do swoich potrzeb.
Zimne światło sprawdzi się w momencie, gdy potrzebujesz maksymalnego skupienia, a ciepłe pozwoli się zrelaksować przy lekturze.
Więcej informacji

3 barwy światła (3000K, 4500K, 6500K)
54 diody LED
 lips przeznaczony do monitorów o szerokości 7 mm
K
i mniejszych

LAMPY PIR

TRACER PIR

Lampka LEDz czujnikiem ruchu
KTM 46828

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 dzieje, automatycznie zgaśnie po kilku sekundach.
Więcej informacji

12 diod LED
Czujnik ruchu
200 dni na jednym naładowaniu
Temperatura barwowa 6000-6500 K
Wbudowany akumulator 1200 mAh
 atwy montaż i możliwość zdjęcia do
Ł
naładowania

LAMPY PIR

TRACER PIR

Lampka magnetyczna
z czujnikiem PIR L 800 mAh
KTM 46923
Energooszczędna Lampa PIR z czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się
jako oświetlenie na korytarz, w szafie, schowkach, przy łóżku, łazience, nad lustrem oraz wielu innych przestrzeniach. Lampa może służyć
również jako światło przenośne. Lampa jest dostępna w 3 rozmiarach
– w zależności od zastosowania oraz możemy wybrać ten idealny dla
siebie!
Więcej informacji

4 temperatury ś wiatła
Czujnik ruchu PIR
60 diod LED
Akumulator 8
 00 mAh
4 kolory + przyciemnianie
Łatwy montaż - taśma magnetyczna
Lampa PIR 800 mAH „L” - 35 x 3,5 x 1,5 cm
Ładowanie przez port USB

LAMPY PIR

TRACER PIR

Lampka magnetyczna
z czujnikiem PIR M 600 mAh
KTM 46922
Energooszczędna Lampa PIR z czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się
jako oświetlenie na korytarz, w szafie, schowkach, przy łóżku, łazience, nad lustrem oraz wielu innych przestrzeniach. Lampa może służyć
również jako światło przenośne. Lampa jest dostępna w 3 rozmiarach
– w zależności od zastosowania oraz możemy wybrać ten idealny dla
siebie!
Więcej informacji

4 temperatury ś wiatła
Czujnik ruchu PIR
36 diod LED
Akumulator 6
 00 mAh
4 kolory + przyciemnianie
Łatwy montaż - taśma magnetyczna
Lampa PIR 800 mAH „M” - 25 x 3,5 x 1,3 cm
Ładowanie przez port USB

LAMPY PIR

TRACER PIR

Lampka magnetyczna
z czujnikiem PIR S 350 mAh
KTM 46921
Energooszczędna Lampa PIR z czujnikiem ruchu idealnie sprawdzi się
jako oświetlenie na korytarz, w szafie, schowkach, przy łóżku, łazience, nad lustrem oraz wielu innych przestrzeniach. Lampa może służyć
również jako światło przenośne. Lampa jest dostępna w 3 rozmiarach
– w zależności od zastosowania oraz możemy wybrać ten idealny dla
siebie!
Więcej informacji

4 temperatury ś wiatła
Czujnik ruchu PIR
21 diod LED
Akumulator 350 mAh
4 kolory + przyciemnianie
Łatwy montaż - taśma magnetyczna
Lampa PIR 800 mAH „S” - 15 x 2,8 x 1,3 cm
Ładowanie przez port USB

Girlandy
ogrodowe
Girlandy to rodzaj nowoczesnego
oświetlenia, bez którego obecnie
trudno wyobrazić sobie imprezy na
świeżym powietrzu. Te stylowe lampki idealnie sprawdzą się w aranżacji
ogrodów, tarasów, a także jako ciekawy akcent na balkonie. Girlanda solarna Tracer idealnie sprawdzi się jako
dekoracyjne, praktyczne i energooszczędne oświetlenie Twojego ogrodu, tarasu lub balkonu.

GIRLANDY OGRODOWE

TRACER

Girlanda ogrodowa solarna
50 LED 10 żarówek
KTM 46829

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

10 żarówek
50 diod LED
Wodoodporność klasy IP44
D ługość 5 m
Czas świecenia ok. 6-8 godzin
Zasilanie baterią solarną 600 mAh

GIRLANDY OGRODOWE

TRACER

Girlanda ogrodowa solarna
30 LED 30 żarówek
KTM 46830

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 wysokich 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

30 żarówek
30 energooszczędnych diod LED
Wodoodporność klasy IP44
D ługość 6,5 m
 zas świecenia ok. 6-8 godzin w zależności
C
od stopnia naładowania
Zasilanie baterią solarną 600 mAh

GIRLANDY OGRODOWE

TRACER

Girlanda ogrodowa solarna
100 LED 10 żarówek
KTM 46912

Girlanda solarna tworzy niepowtarzalny klimat każdego miejsca, w którym się pojawi. Girlanda Tracer to 10 przezroczystych żarówek o nietuzinkowym kształcie, do tego każda z nich wypełniona 10 świecącymi diodami LED. Całość tworzy oszałamiający efekt. To bardzo dekoracyjne,
praktyczne i energooszczędne oświetlenie ogrodu.
Więcej informacji

Solarne ładowanie akumulatora 400 mAh
10 żarówek
100 energooszczędnych diod LED
Wodoodporność klasy IP44
D ługość 5,8 m
 zas świecenia ok. 6-8 godzin w zależności
C
od stopnia naładowania

GIRLANDY OGRODOWE

TRACER

Girlanda ogrodowa solarna
30 LED 30 żarówek
KTM 46913

Girlanda świetlna Tracer została odpowiednio zabezpieczona i uszczelniona, dzięki czemu jest wodo i mrozoodporna. Nie musisz obawiać się o
miejsce do przechowywania podczas zimy lub spieszyć z demontażem
lampek w przypadku ulewy. Dodatkowym atutem lampek jest wielokolorowe ciekawe światło, które emitują. Ciesz się rozświetlonym ogrodem
przez cały rok.
Więcej informacji

Solarne ładowanie a
 kumulatora 400 mAh
30 żarówek
30 energooszczędnych diod LED
Wodoodporność klasy IP44
D ługość 4,9 m
 zas świecenia ok. 6-8 godzin w zależności
C
od stopnia naładowania

GIRLANDY OGRODOWE

TRACER LIZA

Girlanda ogrodowa 230V IP65
15 żarówek 45W
KTM 46970

Jeżeli lubisz podświetlony ogród bez względu na panującą pogodę wybierz girlandę zasilaną z gniazdka. Te efektowne lampki rozświetlą każde
miejsce – ogród, taras, altanę czy nawet przydomowe drzewa. Girlanda
Tracer posiada stopień wodoszczelności IP65, co oznacza, że jest odporna na warunki atmosferyczne tj, deszcz czy śnieg.
Więcej informacji

Odpowiednia na wszystkie sezony
15 żarówek
105 energooszczędnych diod LED
Wodoodporność klasy IP65
D ługość 10 m

GIRLANDY OGRODOWE

TRACER JUDY

Girlanda ogrodowa 230V IP65
16 żarówek E27 90W
KTM 46969

Przepiękna i efektowna girlanda ogrodowa Tracer jest zasilana z gniazdka, dzięki czemu możesz się cieszyć jej blaskiem bez względu na pogodę
i słoneczne dni. Jest odporna zarówno na deszcz jak i śnieg, wiec z powodzeniem możesz nią udekorować także dom na święta. Jeżeli zależy
Ci na bardziej efektownym podświetleniu połącz ze sobą kilka girland
– specjalna końcówka umożliwia stworzenie tak długiego łańcucha, jaki
potrzebujesz.
Więcej informacji

Odpowiednia na wszystkie sezony
16 żarówek E27 L
 ED
Wodoodporność klasy IP65
D ługość 10 m

Żarówki
Żarówki Tracer z diodami LED emitują ciepłe, jasne oświetlenie o temperaturze barwowej 2700 K, zaś dzięki
mlecznej przesłonie jest to strumień
świetlny, który nie oślepia. Elementy
oświetlenia LED nie zawierają materiałów niebezpiecznych dla środowiska 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

TRACER

Żarówka LED E14
5W=35W ciepła jasna,
2 pak
Żarówka LED Tracer E14 5W to najlepszy zamiennik 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, zarówno w biurach jak i domach prywatnych.

Żarówka LED E27
10W=60W ciepła jasna,
2 pak
Żarówka LED Tracer E27 10W to najlepszy zamiennik dla tradycyjnych żarówek żarowych o
grubym trzonku i mocy do 60 W. Bądź zarazem
ekologiczny i ekonomiczny!

Żarówka LED GU10
6W=42W ciepła jasna,
2 pak
Żarówka LED Tracer GU10 6W z mocowaniem bagnetowym to najlepszy zamiennik dla tradycyjnych 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 zapewniając oświetlenie punktowe. Można je również
montować w kinkietach ściennych i innych lampach zapewniających mocowanie GU10.

Latarki
Wybierasz się na wędkarski weekend
lub na biwak? Nie zapomnij o dobrej
latarce, z którą nie tylko doświetlisz
ścieżkę, ale również wykorzystasz
urządzenie do oświetlenia wnętrza
namiotu. Szperacze Tracer to latarki
stworzone nie tylko z myślą o miłośnikach przyrody, ale także idealne do
użytku domowego.

LATARKI

TRACER 3600 MAH

Latarka szperacz
z power bankiem
KTM 46894 - GREEN
KTM 46893 - ORANGE

Latarka Tracer została zaprojektowana z myślą o wielofunkcyjnym zastosowaniu. Główny reflektor wytwarza silny strumień światła widoczny
na dystansie do 500 metrów. Od spodu szperacz Tracer ma wbudowane
przydatne światło białe i czerwone.
Więcej informacji

7 programów światła +
 funkcja power bank
Chip Osram 55 + COB
500 lm
Wodoodporność klasy IP44
Poziom naładowania baterii - wyświetlacz LCD
Funkcja PowerBanku
Wbudowane dodatkowe białe i czerwone światło
Zasięg światła 500 m
 budowany akumulator
W
3600 mAh
Wytrzymała obudowa
wykonana z wysokiej jakości
materiału ABS

LATARKI

TRACER 1200 MAH

Latarka szperacz z lampką
KTM 46895

Główny reflektor z ośmioma diodami LED wytwarza silny strumień światła widoczny na dystansie do 300 metrów. Za zasilanie latarki odpowiada
wbudowany wysokiej jakości akumulator o pojemności 1200 mAh, który
pozwala na długi czas pracy latarki. Latarka Tracer posiada specjalny
uchwyt, dzięki czemu jest możliwość zawieszenia jej i używania jako „górne oświetlenie” np. w namiocie.
Więcej informacji

2 programy światła +
 funkcja lampki
5 watt LED+8 SMD
Akumulator 1200 mAh
300 lm
Zasięg światła 300 m
Uchwyt do zawieszenia
8 diod LED SMD
 odoodporność w standardzie IP44
W
– pyło i wodoszczelna
 ytrzymała obudowa wykonana
W
z wysokiej jakości materiału ABS

Oświetlenie
samochodowe
Chcesz, aby wnętrze Twojego samochodu było wyjątkowe? Lubisz kolorowe podświetlenie, które sprawia, że
wszystko wygląda ciekawiej? Oświetlenie samochodowe Tracer RGB LED
to samoprzylepne listwy, które sprawią, że Twój samochód „zabłyśnie”.

OŚWIETLENIE SAMOCHODOWE

TRACER

Oświetlenie samochodowe
RGB LED
KTM 46896

Oświetlenie samochodowe Tracer RGB LED to samoprzylepne listwy,
które sprawią, że Twój samochód „zabłyśnie”. Możesz wybrać dowolny
kolor z całej palety barw RGB. Dodatkowo listwy Tracer posiadają aż 29
trybów świecenia. Pobierz aplikację i steruj podświetleniem przez telefon. Możesz w bardzo prosty sposób zmienić kolor podświetlenia, ustawić czas świecenia i w pełni spersonalizować działanie produktu.
Więcej informacji

Wiele trybów i barw światła
Kontrola przez Bluetooth
Montaż w 5 minut
48 diod LED
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