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Spraw, aby oczy się klientom zaświeciły!
Zacznij sezon LED razem z nami.

Czas, w którym trzeba stworzyć przytulne warunki w domu.  
W wielu domostwach oznacza to koniec z pożeraczami prądu i zastosowanie diod LED.

Żeby zapewnić nie tylko energooszczędność, ale również przytulność, Zacznij sezon LED razem z nami:  
odkryj wszechstronny asortyment oświetlenia, żarówek z włóknami LED w stylu retro,  
świec LED imitujących świece woskowe i nastrojowych łańcuchów świetlnych LED.

Kiedy opłaca się stosować żarówki LED?
W każdym pomieszczeniu, w którym światło w rozrachunku rocznym pali się średnio  
ponad 2,5 godziny dziennie, zmiana oświetlenia spłaca już w w ciągu jednego roku.

Jaka barwa światła LED jest odpowiednia dla  
danego zastosowania?
Żarówki LED na podstawie ich liczby kelwinów są podzielone na trzy barwy światła: ciepłą białą, 
neutralną białą oraz zimną białą. Światłu klasycznych żarówek odpowiadają ciepłe białe żarówki  
LED o barwie światła 2700 K. Decydujący jest również wskaźnik oddawania barw LED: Wartości od  
80 Ra gwarantują dobre odwzorowanie kolorów i żywe, naturalne postrzeganie barw.
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Goobay 
Odbłyśnik LED, 3,5 W
trzonek GU10, zastępuje 27 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 3000 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45610 Retail Box

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 36 °

Wymiary 53 x 50 mm

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 220 °

Wymiary 105 x 35 mm

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 36 °

Wymiary 53 x 50 mm

Goobay 
Odbłyśnik LED, 4 W
trzonek GU10, zastępuje 35 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45611 Retail Box

Goobay 
Świeca LED, 5 W
trzonek E14, zastępuje 33 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45612 Retail Box

Goobay 
Odbłyśnik LED, 2 W
trzonek GU4, zastępuje 16 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 3000 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45608 Retail Blister

Napięcie robocze 12 V (DC)

Kąt świecenia 36 °

Wymiary 40 x 35 mm

Goobay 
Odbłyśnik LED, 5 W
trzonek GU5.3, zastępuje 35 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45609 Retail Box

Napięcie robocze 12 V (DC)

Kąt świecenia 36 °

Wymiary 46 x 50 mm
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Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 220 °

Wymiary 87 x 41 mm

Goobay 
LED mini globus, 5 W
trzonek E14, zastępuje 31 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45613 Retail Box

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 220 °

Wymiary 80 x 41 mm

Goobay 
LED mini globus, 5 W
trzonek E27, zastępuje 31 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45614 Retail Box

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 220 °

Wymiary 105 x 55 mm

Goobay 
Żarówka LED, 6 W
trzonek E27, zastępuje 39 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45616 Retail Box

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 220 °

Wymiary 105 x 55 mm

Goobay 
Żarówka LED, 9 W
trzonek E27, zastępuje 60 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45617 Retail Box

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 220 °

Wymiary 120 x 60 mm

Goobay 
Żarówka LED, 11 W
trzonek E27, zastępuje 75 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K jak w przypadku żarówki
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45618 Retail Box
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Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 300 °

Wymiary 78 x 45 mm

Goobay 
Żarówka LED filament miniglobus, 4 W
trzonek E14, zastępuje 39 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  świeci jak zwykła żarówka, kąt świecenia wynosi 300°
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45621 Retail Box

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 300 °

Wymiary 97 x 35 mm

Goobay 
Świeczka LED filament, 2,8 W
trzonek E14, zastępuje 24 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  świeci jak zwykła żarówka, kąt świecenia wynosi 300°
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45619 Retail Box

Goobay 
Świeczka LED filament, 4 W
trzonek E14, zastępuje 37 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  świeci jak zwykła żarówka, kąt świecenia wynosi 300°
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45620 Retail Box

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 300 °

Wymiary 97 x 35 mm

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 300 °

Wymiary 105 x 60 mm

Goobay 
Żarówka LED filament, 4 W
trzonek E27, zastępuje 39 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  świeci jak zwykła żarówka, kąt świecenia wynosi 300°
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45622 Retail Box
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Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 300 °

Wymiary 105 x 60 mm

Goobay 
Żarówka LED filament, 7 W
trzonek E27, zastępuje 58 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  świeci jak zwykła żarówka, kąt świecenia wynosi 300°
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45623 Retail Box

Goobay 
Żarówka LED filament, 7 W
trzonek E27, zastępuje 62 W, ciepła biel, bez możliwości ściemniania

•  barwa światła ciepła biel z 2700 K
•  świeci jak zwykła żarówka, kąt świecenia wynosi 300°
•  naturalne i niezafałszowane kolory dzięki wysokiemu  

wskaźnikowi oddawania barw wynoszącemu 80 Ra
•  nie nagrzewa się do wysokich temperatur, a po zapaleniu  

natychmiast świeci jasnym światłem

45615 Retail Box

Napięcie robocze 230 V (AC)

Kąt świecenia 300 °

Wymiary 105 x 60 mm
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Goobay 
Świeca LED z prawdziwego wosku, biała, 7,5 x 10 cm
piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe do wielu obszarów,  
takich jak dom i taras, biura, szkoły lub domy seniora

•  niepowtarzalny efekt płomienia zapewnia migający knot i osłona z  
prawdziwego wosku

•  z funkcją timera – włączenie na 6 godzin / wyłączenie na 18 godzin (w pozycji "ON")
•  ciepły blask świecy – prosty, elegancki i niezwykle bezpieczny
•  nadaje się do użytku wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece  

są zbyt niebezpieczne lub niedozwolone
•  zasilanie bateryjne (3 x bateria AAA, do kupienia osobno)
•  Wskazówka: Chronić przed upałem i silnym nasłonecznieniem

66519 Retail Box

Goobay 
Świeca LED z prawdziwego wosku, biała, 7,5 x 12,5 cm
piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe do wielu obszarów,  
takich jak dom i taras, biura, szkoły lub domy seniora

•  niepowtarzalny efekt płomienia zapewnia migający knot i osłona z  
prawdziwego wosku

•  z funkcją timera – włączenie na 6 godzin / wyłączenie na 18 godzin (w pozycji "ON")
•  ciepły blask świecy – prosty, elegancki i niezwykle bezpieczny
•  nadaje się do użytku wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece  

są zbyt niebezpieczne lub niedozwolone
•  zasilanie bateryjne (3 x bateria AAA, do kupienia osobno)
•  Wskazówka: Chronić przed upałem i silnym nasłonecznieniem

66520 Retail Box

Goobay 
Świeca LED z prawdziwego wosku, biała, 10 x 15 cm
piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe do wielu obszarów,  
takich jak dom i taras, biura, szkoły lub domy seniora

•  niepowtarzalny efekt płomienia zapewnia migający knot i osłona z  
prawdziwego wosku

•  z funkcją timera – włączenie na 6 godzin / wyłączenie na 18 godzin (w pozycji "ON")
•  ciepły blask świecy – prosty, elegancki i niezwykle bezpieczny
•  nadaje się do użytku wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece  

są zbyt niebezpieczne lub niedozwolone
•  zasilanie bateryjne (3 x bateria AAA, do kupienia osobno)
•  Wskazówka: Chronić przed upałem i silnym nasłonecznieniem

66521 Retail Box

Goobay 
Łańcuch świetlny z 20 światłami na srebrnej lince,  
z wyłącznikiem czasowym
nastrojowa dekoracja świetlna do wnętrz

•  łańcuch świetlny na srebrnej lince z 20 światłami LED o ciepłej białej barwie
•  z funkcją wyłącznika czasowego – włączenie na 6 godzin / wyłączenie  

na 18 godzin
•  rozjaśnia każde wnętrze i nadaje mu stylowy wygląd
•  do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  zasilanie bateryjne (2 x bateria AA, do nabycia osobno)
•  przewód zasilający o długości ok. 0,10 m, długość całkowita ok. 1,05 m
•  odstęp między światłami LED 5 cm

66736 Retail Box
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Goobay 
Łańcuch świetlny z 24 światłami LED  
z wyłącznikiem 8 funkcjami
nastrojowa dekoracja świetlna do wnętrz i na zewnątrz budynków

•  łańcuch świetlny ze 24 światłami LED o ciepłej barwie rozjaśnia każde 
wnętrze i nadaje mu stylowy wygląd

•  8 różnych kombinacji świetlnych zapewnia różnorodność:
•  kombinacja / falowanie / światło sekwencyjne / rozjaśnianie i ściemnianie / 

miganie / powolne wygaszanie / pobłyskiwanie / świecenie ciągłe
•  nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku (IP44)
•  zasilanie bateryjne (3 x bateria AA, do nabycia osobno)
•  przewód zasilający o długości ok. 0,50 m, długość całkowita ok. 2,30 m
•  odstęp między światłami LED 7,5 cm

66738 Retail Box

Goobay 
Łańcuch świetlny z 80 światłami LED  
z wtyczką sieciową
nastrojowa dekoracja świetlna do wnętrz i na zewnątrz budynków

•  łańcuch świetlny z 80 światłami LED o zimnej białej barwie
•  rozjaśnia każde otoczenie i nadaje mu stylowy wygląd
•  nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku (IP44)
•  z wtyczką sieciową, przewodem zasilającym o długości ok. 3 m,  

długość całkowita ok. 9 m
•  odstęp między światłami LED 7,5 cm

66739 Retail Box

Goobay 
Łańcuch świetlny ze 120 światłami LED  
z wtyczką sieciową
nastrojowa dekoracja świetlna do wnętrz i na zewnątrz budynków

•  łańcuch świetlny z 120 światłami LED o ciepłej białej barwie
•  rozjaśnia każde otoczenie i nadaje mu stylowy wygląd
•  nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku (IP44)
•  z wtyczką sieciową, przewodem zasilającym o długości ok. 3 m,  

długość całkowita ok. 12 m
•  odstęp między światłami LED 7,5 cm

66740 Retail Box
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Goobay 
Łańcuch świetlny ze 120 światłami LED  
z wyłącznikiem czasowym i 8 funkcjami
nastrojowa dekoracja świetlna do wnętrz i na zewnątrz budynków

•  łańcuch świetlny ze 120 światłami LED o ciepłej barwie rozjaśnia każde 
wnętrze i nadaje mu stylowy wygląd

•  8 różnych kombinacji świetlnych zapewnia różnorodność:
•  kombinacja / falowanie / światło sekwencyjne / rozjaśnianie i ściemnianie / 

miganie / powolne wygaszanie / pobłyskiwanie / świecenie ciągłe
•  z funkcją wyłącznika czasowego – włączenie na 6 godzin / wyłączenie  

na 18 godzin
•  nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku (IP44)
•  z wtyczką sieciową, przewodem zasilającym o długości  

ok. 7,5 m, długość całkowita ok. 19,5 m
•  odstęp między światłami LED 10 cm

66741 Retail Box

Goobay 
Łańcuch świetlny, klaster 400 świateł LED,  
posiada 8 funkcji
nastrojowa dekoracja świetlna do wnętrz i na zewnątrz budynków

•  łańcuch świetlny z klastrem 400 świateł LED o zimnej białej barwie
•  8 różnych kombinacji świetlnych zapewnia różnorodność:
•  kombinacja / falowanie / światło sekwencyjne / rozjaśnianie i ściemnianie / 

miganie / powolne wygaszanie / pobłyskiwanie / świecenie ciągłe
•  rozjaśnia każde otoczenie i nadaje mu stylowy wygląd
•  nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku (IP44)
•  z wtyczką sieciową, przewodem zasilającym o długości ok. 3 m,  

długość całkowita ok. 11 m
•  odstęp między światłami LED 2 cm

66742 Retail Box

Goobay 
Łańcuch świetlny, klaster 400 świateł LED,  
posiada 8 funkcji
nastrojowa dekoracja świetlna do wnętrz i na zewnątrz budynków

•  łańcuch świetlny z klastrem 400 świateł LED o ciepłej białej barwie
•  8 różnych kombinacji świetlnych zapewnia różnorodność:
•  kombinacja / falowanie / światło sekwencyjne / rozjaśnianie i ściemnianie / 

miganie / powolne wygaszanie / pobłyskiwanie / świecenie ciągłe
•  rozjaśnia każde otoczenie i nadaje mu stylowy wygląd
•  nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku (IP44)
•  z wtyczką sieciową, przewodem zasilającym o długości ok. 3 m,  

długość całkowita ok. 11 m
•  odstęp między światłami LED 2 cm

66743 Retail Box

Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Podobne do zdjęć produktu i opakowania. Z zastrzeżeniem zmian i omyłek.


