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Spot on.
Potężne reflektory dla olśniewających projektów majsterkowicza.

Lista ekscytujących projektów jest znacznie dłuższa niż krótki, jesienny dzień?  
Z naszą ofertą reflektorów i opraw oświetleniowych to żaden problem:
Obrotowe reflektory budowlane LED oświetlą duże powierzchnie garażu, warsztatu lub ogrodu nawet 
do 8000 lumenów - nawet przy nieprzyjemnej jesiennej pogodzie, dzięki wysokiej jakości, odpornej na 
warunki atmosferyczne aluminiowej obudowie. Jednocześnie lampy powiększające LED zadbają o to, 
aby każdy szczegół, od pociągnięcia pędzlem po lutowanie, był na swoim miejscu.
Dla olśniewających rezultatów, bez względu na to, jak szybko robi się ciemno na zewnątrz.

Goobay 
Reflektor konstrukcyjny LED z podstawą, 30 W
z 2.400 lm i światłem zimnobiałym (6500 K), nadaje się do użytku wewnętrznego i 
zewnętrznego (IP65)

•  Lampa robocza "Plug and play" z oświetleniem o dużej powierzchni do remontu, 
warsztatu, garażu i piwnicy

•  bezstopniowo regulowana głowica obrotowo-uchylna z szybkozłączkami
•  stabilny metalowy stojak podłogowy z plastikowymi nakładkami i wygodnym miękkim 

uchwytem
•  wysokiej jakości, odporna na uderzenia obudowa z odlewanego ciśnieniowo alumini-

um, przezroczyste i hartowane szkło
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z halogenowymi lampami roboczymi
•  z wtyczką zabezpieczającą i kablem 1,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
•  Wymiary: 21,7 x 18,3 x 30,1 cm (WxDxH)

Prawdziwie 
wszechstronny!



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. Strona 2

www.wentronic.com

49983 Retail Box

59008 Retail Box

59009 Retail Box

Seite 2

Goobay 
Reflektor konstrukcyjny LED z podstawą, 50 W
z 4.000 lm i światłem zimnobiałym (6500 K), nadaje się do użytku wewnątrz i na 
zewnątrz (IP65)

•  Lampa robocza "Plug and play" z oświetleniem o dużej powierzchni do remontu, 
warsztatu, garażu i piwnicy

•  bezstopniowo regulowana głowica obrotowo-uchylna z szybkozłączkami
•  stabilny metalowy stojak podłogowy z plastikowymi nakładkami i wygodnym miękkim 

uchwytem
•  wysokiej jakości, odporna na uderzenia obudowa z odlewanego ciśnieniowo  

aluminium, przezroczyste i hartowane szkło
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z halogenowymi lampami roboczymi
•  z wtyczką zabezpieczającą i kablem 1,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
•  Wymiary: 28,6 x 18,3 x 36,0 cm (WxDxH)

Goobay 
Naświetlacz zewnętrzny LED na statywie teleskopowym,  
30 W
lampka robocza zapewniająca podświetlenie dużej powierzchni

•  technologia LED dla zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej (A+)
•  nadzwyczaj długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu 

światła LED
•  odporna na uderzenia i niewymagająca konserwacji obudowa z cynkowego odlewu 

ciśnieniowego
•  nadaje się do zastosowania na zewnątrz (IP65)
•  niewielka ilość wytwarzanego ciepła, brak ryzyka odniesienia obrażeń
•  długość kabla 2,4 m, wysokość przestawny (94 cm - 185 cm)

Goobay 
Reflektor konstrukcyjny LED ze statywem teleskopowym,  
2 x 20 W
o łącznej pojemności 3300 lm i zimnym białym świetle (6500 K), odpowiedni do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz (IP65)

•  Dwugłowicowe światło robocze "Plug and play" z obszernym oświetleniem do  
renowacji, warsztatu, garażu i piwnicy.

•  Kąt obrotu Głowica lampy: 360°, kąt obrotu: 180
•  stabilny, metalowy statyw o regulowanej wysokości (78 cm - 156 cm), składany do 

łatwego przechowywania
•  wysokiej jakości, odporna na uderzenia obudowa z odlewanego ciśnieniowo  

aluminium, przezroczyste i hartowane szkło
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z halogenowymi lampami roboczymi
•  z wtyczką zabezpieczającą i kablem 2,4 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
•  Wymiary: 68 x 78,1 x 156 cm (szer. x wys. x głęb.),  

wysokość lampy do maks. 156 cm
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Goobay 
Naświetlacz zewnętrzny LED, 50 W
rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, na podjeździe, w 
ogrodzie itp

•  technologia LED dla zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej
•  nadzwyczaj długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu światła 

LED
•  odporna na uderzenia i niewymagająca konserwacji obudowa z aluminiowego odlewu 

ciśnieniowego
•  nadaje się do zastosowania na zewnątrz (IP65)
•  niewielka ilość wytwarzanego ciepła, brak ryzyka odniesienia obrażeń
•  regulowany uchwyt do montażu ściennego lub mocowania na statywie

Goobay 
Naświetlacz zewnętrzny LED z czujnikiem ruchu, 50 W
rozwiązanie oświetleniowe do zastosowania przy wejściu do domu, na podjeździe,  
w ogrodzie itp

•  technologia LED dla zapewnienia maksymalnej efektywności energetycznej
•  nadzwyczaj długa żywotność dzięki zintegrowanemu, niewymiennemu źródłu 

światła LED
•  odporna na uderzenia i niewymagająca konserwacji obudowa z aluminiowego 

odlewu ciśnieniowego
•  ochrona przed rozpryskami wody (IP44)
•  niewielka ilość wytwarzanego ciepła, brak ryzyka odniesienia obrażeń
•  regulowany uchwyt do montażu ściennego lub mocowania na statywie
•  opóźnienie WYŁ. Min. 10 s ± 5 do maks. 10 minut ± 2

Goobay 
Reflektor konstrukcyjny LED ze statywem teleskopowym,  
2 x 50 W
o łącznej pojemności 8000 lm i zimnym białym świetle (6500 K), odpowiedni do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz (IP65)

•  Dwugłowicowe światło robocze "Plug and play" z obszernym oświetleniem do  
renowacji, warsztatu, garażu i piwnicy.

•  Kąt obrotu Głowica lampy: 360°, kąt obrotu: 180
•  stabilny, metalowy statyw o regulowanej wysokości (87 cm - 163 cm), składany do 

łatwego przechowywania
•  wysokiej jakości, odporna na uderzenia obudowa z odlewanego ciśnieniowo  

aluminium, przezroczyste i hartowane szkło
•  Oszczędność energii do 80 % w porównaniu z halogenowymi lampami roboczymi
•  z wtyczką zabezpieczającą i kablem 2,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
•  Wymiary: 88 x 88 x 163 cm (szer. x wys. x głęb.),  

wysokość lampy do maks. 163 cm
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Goobay 
Lupa do czytania LED
idealna do wyświetlania drobnych detali (takich jak bardzo małych czcionek, obrazów, 
obiektów)

•  Rozpoznawanie najdrobniejszych szczegółów w książkach, gazetach, kartach,  
elektronice, biżuterii, hobby i rzemiośle

•  duży obiektyw: 1,75x powiększenie z 2 diodami LED; ø 75 mm
•  mały obiektyw: 12,25x powiększenie z 1 diodą LED; ø 22 mm
•  kompaktowy, wykonany z tworzywa sztucznego ABS o małej wadze (120 g)
•  przyjemny chwyt dla dobrego prowadzenia; długość chwytu: 11 cm
•  zasilany bateryjnie; 3x AAA (nie wchodzi w skład zestawu)

Goobay 
Lampa robocza LED Zoom 140
idealna do pracy, wypoczynku lub w przypadku awarii na drodze

•  bardzo jasna dioda LED 3 W
•  140 lm o zasięgu świecenia do 70 m
•  zabezpieczona przed zachlapaniem zgodnie z klasą IPX4 i odporna na uderzenia
•  magnes na spodzie i giętkie ramię do elastycznego mocowania lampy roboczej
•  głowica latarki z suwakiem do płynnego ustawiania wiązki światła
•  odporna na korozję
•  zasilanie bateryjne (3 x bateria AAA, do nabycia osobno)
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Fixpoint 
Lampa lupa LED z zaciskiem
kryształowa soczewka szklana 127 mm; powiększenie 1,75x; 3 dioptrie; 520 lumenów

•  średnica lupy 127 mm z równomiernym oświetleniem pierścieniowym LED
•  kryształowa soczewka szklana z nasadką ochronną (3 dioptrie, powiększenie 1,75x)
•  ramię przegubowe z wbudowaną prowadnicą kablową i promieniem roboczym 700 mm
•  głowica lupy odchylana w zakresie 90° i obracana w zakresie 360°
•  podstawa zaciskowa do blatów o maksymalnej grubości 60 mm

Goobay 
Lampa lupowa LED z zaciskiem, 6 W
soczewka szklana 100 mm, powiększenie 1,75x, 3 dioptrie, 570 lumenów

•  średnica lupy 100 mm z 30 diodami LED SMD zapewniają idealne oświetlenie
•  szklana soczewka z 3 dioptriami i powiększeniem 1,75x
•  lampa z zaciskiem stabilnie trzyma się każdego stołu
•  elastyczne, wygięte ramię umożliwia odpowiednie ustawienie
•  zakres dostawy: lampa lupowa, zasilacz i zacisk mocujący


