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Dostępne od teraz w

Zachowaj słońce na noc!
Kup juz teraz lampy solarne LED Goobay.

Za pomoca ogniwa solarnego energia swietlna słonca jest przekształcana w energie elektryczna i zapewnia idealne
oswietlenie ogrodu, chodników przy domu lub drzwi wejsciowych. Całkowicie bez uciazliwych kabli. Nadmierna energia jest
magazynowana w akumulatorach, dzieki czemu równiez w polskie letnie deszczowe dni zawsze zapewniona jest
dostateczna ilosc swiatła.
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Napięcie robocze 3,7 V (DC)
Kąt świecenia 90 °
Wymiary 144,5 x 96 x 79 mm

Napięcie robocze 3,7 V (DC)
Kąt świecenia 120 °
Wymiary 212 x 140 x 109,2 mm

Napięcie robocze 3,7 V (DC)
Kąt świecenia 90 °
Wymiary 300 x 215 x 35 mm

Czarny 45801 Retail Box neutralna biel 4000 K zastępuje 24 W 220 lm

Biały 45802 Retail Box neutralna biel 4000 K zastępuje 24 W 220 lm

Czarny 45807 Retail Box neutralna biel 4000 K zastępuje 38 W 400 lm

Biały 45808 Retail Box neutralna biel 4000 K zastępuje 38 W 400 lm

Czarny 55488 Retail Box neutralna biel 4000 K zastępuje 82 W 1080 lm

Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 1,5 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie 
garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A++) 

dzięki wysokiej jakości wbudowanemu polikrystalicznemu krzemowemu panelowi 
fotowoltaicznemu 0,7 Wp

•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 3 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach, 
kąt detekcji 120°, zasięg 2–6 m, wysokość montażu ≤4 m

•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835, 12 diod 
z przodu, 2 z tyłu), zasięg widzenia 5-6 m

•  wbudowany na stałe akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1200 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne 

na odkształcanie i przyjazne środowisku

Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 3,2 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie 
garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  nie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A++) 

dzięki wysokiej jakości wbudowanemu monokrystalicznemu krzemowemu panelowi 
fotowoltaicznemu 2,3 Wp

•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 4 tryby, automatyczne włączanie przy ≤30 luksach
•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (SMD2835, 28 diod 

z przodu, 2 z tyłu)
•  wymienny akumulator Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/2000 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+odporne na promieniowanie UV – bardzo wytrzymałe, odporne 

na odkształcanie i przyjazne środowisku

Goobay 
Solarny kinkiet LED z czujnikiem ruchu, 10 W
idealne rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, wiacie 
garażowej, schodach i drogach doprowadzających

•  modny i nietypowy opływowy kształt lampy połączony z pięknym efektem świetlnym
•  ie generuje kosztów zużycia energii – maksymalna efektywność energetyczna (A+) 

dzięki wysokiej jakości wbudowanemu polykrystalicznemu krzemowemu panelowi 
fotowoltaicznemu 6 Wp

•  inteligentny czujnik ruchu PIR – 4 tryby, automatyczne włączanie przy ≤ 30 luksach
•  bardzo jasne światło dzięki innowacyjnej technologii solarnej LED (60 x SMD2835)
•  4 wymienne akumulatory Li-Ion o długiej żywotności (18650) 3,7 V/1800 mAh
•  IP65 – idealna ochrona przed działaniem deszczu, śniegu i słońca (-20~50°C)
•  tworzywo ABS+PC+aluminium+odporne na promieniowanie UV – bardzo 

wytrzymałe, odporne na odkształcanie i przyjazne środowisku


