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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

60370 Retail Box

Goobay
Świeca LED z prawdziwego wosku w szkle, 7,5 x 10 cm
Wspaniałe i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów,  
takich jak dom i loggia, biura lub szkoły

• biała świeca LED z szarego szkła o wymiarach 7,5 x 10 cm
•  unikalny efekt płomienia dzięki wahającemu się knotowi i płaszczowi  

z prawdziwego wosku - trudny do odróżnienia od prawdziwych świec
•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  

przełącznik z 3 pozycjami - ON / OFF / Timer
•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i przede wszystkim bezpieczne
•  zasilane bateriami (3 x AAA, nie dołączone)
•  mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt  

niebezpieczne lub niedozwolone 
•  Uwaga: Chroń od wysokiej temperatury i silne światło słoneczne,  

w przeciwnym razie świece będą się topić

Zabawne światełka choinkowe, świece LED  
z prawdziwego wosku.
Migoczące lampki świąteczne do wnętrz i na zewnątrz 

Świecące dekoracje w ciemnej porze roku sprawiają, że własne cztery ściany stają się naprawdę przytulne. 
Światełka choinkowe i elementy LED można wspaniale połączyć ze wszystkimi zimowymi dodatkami do domu 
i dopełnić świąteczną dekorację. Nasz nowy asortyment świąteczny oferuje liczne produkty, takie jak świece 
LED, mini choinki i lampki choinkowe z kokardkami i bombkami, które pozwolą stworzyć harmonijną zimową 
atmosferę. Przygotuj się do sezonu świątecznego już teraz i zamów nową dekorację świąteczną LED od Goobay. 

NOWY

https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
/pl/wentronic/globalny-katalog-główny-(online-i-drukowany)/oświetlenie/lampy/lampki-świąteczne?sort=release-date
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60372 Retail Box

60371 Retail Box

66519 Retail Box

Goobay
Świeca LED z prawdziwego wosku w szkle, 7,5 x 12,5 cm
Wspaniałe i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów,  
takich jak dom i loggia, biura lub szkoły

• biała świeca LED z szarego szkła o wymiarach 7,5 x 12,5 cm
•  unikalny efekt płomienia dzięki wahającemu się knotowi i płaszczowi  

z prawdziwego wosku - trudny do odróżnienia od prawdziwych świec
•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  

przełącznik z 3 pozycjami - ON / OFF / Timer
•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i przede wszystkim bezpieczne
•  zasilane bateriami (3 x AAA, nie dołączone)
•  mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt  

niebezpieczne lub niedozwolone 
•  Uwaga: Chroń od wysokiej temperatury i silne światło słoneczne,  

w przeciwnym razie świece będą się topić

Goobay
Świeca LED z prawdziwego wosku w szkle, 7,5 x 15 cm
Wspaniałe i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów,  
takich jak dom i loggia, biura lub szkoły

•  biała świeca LED z szarego szkła o wymiarach 7,5 x 12,5 cm
•  unikalny efekt płomienia dzięki wahającemu się knotowi i płaszczowi  

z prawdziwego wosku - trudny do odróżnienia od prawdziwych świec
•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  

przełącznik z 3 pozycjami - ON / OFF / Timer
•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i przede wszystkim bezpieczne
•  zasilane bateriami (3 x AAA, nie dołączone)
•  mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt  

niebezpieczne lub niedozwolone 
•  Uwaga: Chroń od wysokiej temperatury i silne światło słoneczne,  

w przeciwnym razie świece będą się topić

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 lub szkoły

•  niepowtarzalny efekt płomienia zapewnia migający knot i osłona  
z prawdziwego wosku – niemal nie do odróżnienia od prawdziwej świecy

•  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,  

aby nie dopuścić do stopienia świecy.

NOWY

NOWY
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60335 Retail Box

66521 Retail Box

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 lub szkoły

•  niepowtarzalny efekt płomienia zapewnia migający knot i osłona z prawdziwego 
wosku – niemal nie do odróżnienia od prawdziwej świecy

•  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 AA, do kupienia osobno)
•  Wskazówka: Chronić przed upałem i silnym nasłonecznieniem,  

aby nie dopuścić do stopienia świecy.

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 lub szkoły

•  niepowtarzalny efekt płomienia zapewnia migający knot i osłona  
z prawdziwego wosku – niemal nie do odróżnienia od prawdziwej świecy

•  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,  

aby nie dopuścić do stopienia świecy.

Goobay
Znicz nagrobny LED, czerwony
z realistycznym efektem migotania, ciepła biel (3000 K), zasilanie bateryjne (2x AA),  
do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44)

•  migoczące oświetlenie LED w lampce do grobu zapewnia realistyczny efekt świecy, 
zwłaszcza o zmierzchu i w nocy

•  stylowe oświetlenie grobu, które w przeciwieństwie do prawdziwych świec nie  
wymaga codziennego odnawiania światła

•  odporna na warunki atmosferyczne pokrywa chroni elektronikę przed wilgocią,  
dzięki czemu lampkę nagrobną można postawić bezpośrednio na grobie lub  
w latarni grobowej

•  dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
•  dyskretnie umieszczony włącznik/wyłącznik obok diody LED wewnątrz znicza, 

obsługiwany przez zdejmowaną pokrywę
•  zasilanie bateriami (2x AA, niedołączone), czas świecenia ok. 30 dni  

na jednym komplecie baterii (w zależności od temperatury)
•  wymiary: 12,3 x 7,3 cm

NOWY
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57865 Retail Box

60380 Retail Box

60343 Retail Box

Goobay 
Zestaw 3 świec LED z prawdziwego wosku w słoiku
Wspaniałe i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów,  
takich jak dom i loggia, biura lub szkoły

•  Zestaw 3 białych świec LED w szarym szkle w różnych rozmiarach (7,5 x 10/  
12,5/ 15 cm)

•  unikalny efekt płomienia dzięki wahającemu się knotowi i płaszczowi  
z prawdziwego wosku - trudny do odróżnienia od prawdziwych świec

•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  
przełącznik z 3 pozycjami - ON / OFF / Timer

•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i przede wszystkim bezpieczne
•  zasilane bateriami (3 x AAA, nie dołączone)
•  mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt  

niebezpieczne lub niedozwolone
•  Uwaga: Chroń od wysokiej temperatury i silne światło słoneczne,  

w przeciwnym razie świece będą się topić

Goobay
Zestaw 3 świec LED z prawdziwego wosku w szklance, białe
z knotem do zawieszania i wyłącznikiem czasowym, zasilanie bateryjne (2x AA),  
ciepła biel (2700 K)

•  zestaw 3 białych świec LED z przezroczystego szkła, owiniętych konopiami,  
wymiary: 7,5 x 10/12,5/15 cm

•  realistyczny efekt migoczącego płomienia dzięki wahającemu się knotowi i  
naturalnym materiałom zapewnia rustykalną elegancję

•  powłoka z prawdziwego wosku zapewnia miękkie, naturalne światło na takie okazje, 
jak święta Bożego Narodzenia, urodziny i śluby

•  idealna jako bezpieczna dekoracja do salonów, sypialni, biur lub szkół oraz 
pomieszczeń, w których nie wolno używać otwartego ognia

•  z funkcją wyłącznika czasowego - 6 godz. włączania/18 godz. wyłączania,  
przełącznik z 3 pozycjami - włącz/wyłącz/czasomierz

•  zasilane bateriami (2x AA, nie dołączone do zestawu)
•  uwaga: Chronić przed wysoką temperaturą i silnym światłem  

słonecznym, w przeciwnym razie świece stopią się.

Goobay
Zestaw 3 świec LED z prawdziwego wosku w słoiku
Wspaniałe i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów,  
takich jak dom i loggia, biura lub szkoły

•  Zestaw 3 białych świec LED ze złotego szkła w różnych rozmiarach (7,5 x 10/  
12,5/ 15 cm)

•  unikalny efekt płomienia dzięki wahającemu się knotowi i płaszczowi  
z prawdziwego wosku - trudny do odróżnienia od prawdziwych świec

•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  
przełącznik z 3 pozycjami - ON / OFF / Timer

•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i przede wszystkim bezpieczne
•  zasilane bateriami (3 x AAA, nie dołączone)
•  mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt  

niebezpieczne lub niedozwolone 
•  Uwaga: Chroń od wysokiej temperatury i silne światło słoneczne,  

w przeciwnym razie świece będą się topić

NOWY

NOWY
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66541 Retail Box

44591 Retail Box

49868 Retail Box

Goobay 
Trzyelementowy zestaw świec LED z prawdziwego wosku, 
białe
piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe do wielu obszarów,  
takich jak dom i taras, biura, szkoły lub domy seniora

•  Zestaw trzech białych świec LED różnej wielkości (7,5 x 10/12,5/15 cm)
•  niepowtarzalny efekt płomienia dzięki migoczącemu knotowi i osłonie  

z prawdziwego wosku – niemal nie do odróżnienia od prawdziwej świecy
•  z funkcją wyłącznika czasowego – włączenie na 6 godzin / wyłączenie na 18 godzin
•  ciepły blask świecy – prosty, elegancki i niezwykle bezpieczny
•  nadaje się do użytku wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt niebezpieczne 

lub niedozwolone
•  zasilanie bateryjne (każda 3 x bateria AAA, do nabycia osobno)
•  Wskazówka: Chronić przed wysokimi temperaturami i silnym nasłonecznieniem,  

aby nie dopuścić do stopienia świec.

Goobay 
Czteroczęściowy zestaw świec LED z prawdziwego wosku, 
czerwony
piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe do wielu obszarów,  
takich jak dom i taras, biura lub szkoły

•  Zestaw 4 czerwonych świec LED (każda 7,5 x 10 cm)
•  niepowtarzalny efekt płomienia dzięki migoczącemu knotowi i osłonie  

z prawdziwego wosku – niemal nie do odróżnienia od prawdziwej świecy
•  z funkcją wyłącznika czasowego – włączenie na 6 godzin / wyłączenie na 18 godzin
•  nadaje się do użytku wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt niebezpieczne 

lub niedozwolone
•  zasilanie bateryjne (każda 3 x bateria AAA, do nabycia osobno)
•  Wskazówka: Chronić przed wysokimi temperaturami i silnym nasłonecznieniem,  

aby nie dopuścić do stopienia świec

Goobay 
Zestaw 4 lampek herbacianych LED  
z wyłącznikiem czasowym
Piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów,  
takich jak dom i loggia, biura lub szkoły

•  Zestaw 4 białych tea lightów LED (każdy 3,8 x 3,7 cm)
•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony
•  nastrojowe, naturalne oświetlenie dzięki migoczącemu płomieniowi
•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i przede wszystkim bezpieczne
•  do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20), ale przy dobrej pogodzie tea lights  

mogą być używane również na zewnątrz
•  zasilanie bateryjne - 1x 3 V litowe ogniwo guzikowe CR2032 każde  

(4 sztuki w zestawie)
•  może być stosowany wszędzie tam, gdzie prawdziwe tea lights  

są zbyt niebezpieczne lub niedozwolone



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 6

www.wentronic.com

49867 Retail Box

53943 Retail Box

Goobay 
Zestaw 5 białych świec LED z prawdziwego wosku,  
w komplecie z pilotem zdalnego sterowania
Piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów,  
takich jak dom i loggia, biura czy szkoły

•  Zestaw 5 białych świec LED (każda 2,1 x 24 cm)
•  unikalny efekt płomienia dzięki knotowi wahadłowemu i powłoce  

z prawdziwego wosku - trudno odróżnić go od prawdziwych świec
•  z 6-przyciskowym pilotem zdalnego sterowania - ON / OFF,  

timer 4h / 8h, migotanie i światło ciągłe
•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i szczególnie bezpieczne
•  mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt  

niebezpieczne lub nie są dozwolone
•  zasilany bateryjnie - świece: 2 x AA każdy (10 sztuk w zestawie,  

nie wchodzi w zakres dostawy), pilot: 1 x CR2025 (w zestawie)
•  Uwaga: Chronić przed intensywnym upałem i światłem słonecznym,  

w przeciwnym razie świece się stopią.

Goobay 
Zestaw 5 czerwonych świec LED z prawdziwego wosku,  
w komplecie z pilotem zdalnego sterowania
Piękne i bezpieczne rozwiązanie oświetleniowe dla wielu obszarów,  
takich jak dom i loggia, biura czy szkoły

•  Zestaw 5 czerwonych świec LED (każda 2,1 x 24 cm)
•  unikalny efekt płomienia dzięki knotowi wahadłowemu i powłoce  

z prawdziwego wosku - trudno odróżnić go od prawdziwych świec
•  z 6-przyciskowym pilotem zdalnego sterowania - ON / OFF,  

timer 4h / 8h, migotanie i światło ciągłe
•  ciepłe światło świec - proste, eleganckie i szczególnie bezpieczne
•  mogą być używane wszędzie tam, gdzie prawdziwe świece są zbyt  

niebezpieczne lub nie są dozwolone
•  zasilany bateryjnie - świece: 2 x AA każdy (10 sztuk w zestawie,  

nie wchodzi w zakres dostawy), pilot: 1 x CR2025 (w zestawie)
•  Uwaga: Chronić przed intensywnym upałem i światłem słonecznym,  

w przeciwnym razie świece się stopią.
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53942 Retail Box

49873 Retail Box

Goobay 
20 bezprzewodowych świec LED do choinek świątecznych
z zaciskami i pilotem IR do sterowania czasomierzem,  
trybami oświetlenia i ściemniaczem

•  Zestaw 20 białych, bezprzewodowych świec LED (każda 1,5 x 10 cm)  
do świątecznego oświetlenia świątecznego

•  8-przyciskowy pilot na podczerwień do wygodnego sterowania oświetleniem 
świecowym (włącznik/wyłącznik czasowy, tryb oświetlenia, 5-stopniowy ściemniacz), 
zasięg ok. 5 m

•  z zegarem czasowym dla czasu trwania oświetlenia: 4 lub 8 godzin z możliwością 
regulacji

•  2 tryby oświetlenia: romantyczne migotanie świec lub oświetlenie ciągłe na  
5 poziomach jasności dla indywidualnej atmosfery

•  świece w optyce z prawdziwego wosku z ciepłobiałymi diodami LED nadają  
się do stosowania wewnątrz pomieszczeń (IP20)

•  praktyczne klipsy do zielonego krokodyla i przegub kulowy ułatwiają  
przymocowanie świec prosto do choinki.

•  na baterie - świece: 1 x AAA każda (20 szt./zestaw, nie dołączone),  
pilot: 1 x CR2025 (dołączony)

Goobay 
10 bezprzewodowych świec LED do choinek świątecznych 
z zaciskami i pilotem IR do sterowania czasomierzem,  
trybami oświetlenia i ściemniaczem

•  Zestaw 10 białych, bezprzewodowych świec LED (każda 1,5 x 10 cm) do świątecznego 
oświetlenia świątecznego

•  8-przyciskowy pilot na podczerwień do wygodnego sterowania oświetleniem 
świecowym (włącznik/wyłącznik czasowy, tryb oświetlenia, 5-stopniowy ściemniacz), 
zasięg ok. 5 m

•  z zegarem czasowym dla czasu trwania oświetlenia: 4 lub 8 godzin z możliwością 
regulacji

•  2 tryby oświetlenia: romantyczne migotanie świec lub oświetlenie ciągłe na  
5 poziomach jasności dla indywidualnej atmosfery

•  świece w optyce z prawdziwego wosku z ciepłobiałymi diodami LED nadają  
się do stosowania wewnątrz pomieszczeń (IP20)

•  praktyczne klipsy do zielonego krokodyla i przegub kulowy  
ułatwiają przymocowanie świec prosto do choinki.

•  na baterie - świece: 1 x AAA każda (10 szt./zestaw,  
nie dołączone), pilot: 1 x CR2025 (dołączony)
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Goobay 
10 Łańcuch oświetleniowy LED do butelek,  
wraz z wyłącznikiem czasowym
Atmosferyczna dekoracja świetlna do szklanych butelek

•  Łańcuch oświetleniowy do butelek z korkiem, elastycznym drutem i  
10 ciepłobiałymi diodami LED

•  z funkcją timera - 6 godzin włączona / 18 godzin wyłączona
•  służy w szczególności do atmosferycznego i dekoracyjnego oświetlania  

szklanych butelek
•  Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  zasilany bateryjnie (3x LR44, w zestawie)
•  Przewód zasilający ok. 0,10 m, całkowita długość ok. 1,00 m
•  Odległość między diodami LED na 10 cm

Goobay 
10 x 20 Łańcuch oświetleniowy LED do butelek
Atmosferyczna dekoracja świetlna do szklanych butelek

•  dziesięć lampek wróżkowych z korkami, elastycznym przewodem i  
20 ciepłobiałymi diodami LED każda

•  służy w szczególności do atmosferycznego i dekoracyjnego oświetlania  
szklanych butelek

•  Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  zasilany bateryjnie (3x LR44, w zestawie)
•  Przewód zasilający ok. 0,10 m, całkowita długość ok. 1,00 m
•  Odległość między diodami LED na 10 cm

Goobay 
3 x 10 LED łańcuch świetlny do butelek,  
z wyłącznikiem czasowym
Nastrojowa dekoracja świetlna dla szklanych butelek

•  3 lampki do butelek z korkami, elastyczny przewód i 10 ciepłych białych diod LED
•  z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony
•  szczególnie do nastrojowego i dekoracyjnego oświetlania szklanych butelek
•  odpowiednie do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  zasilany bateriami (3x LR44 każdy, w zestawie)
•  przewód zasilający ok. 0,05 m, długość całkowita ok. 0,95 m
•  odległość między diodami LED 10 cm każda

49855 Retail Box 1 szt. w kartonie

57866 Retail Box 3 szt. w kartonie

49854 Retail Box 10 szt. w pudełku
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60254 Retail Box

60249 Retail Box

60269 Retail Box

Goobay
10 LED łańcuch świetlny z drutu srebrnego "Kulki & kokardki"
z funkcją wyłącznika czasowego, barwa ciepła biała (3000 K), zasilanie bateryjne

•  zabawny, świąteczny łańcuch świetlny z mikro diodami LED do dekoracji okien,  
parapetów, stołów i drzwi

•  może być wykorzystywany jako element dekoracyjny w wieńcach i dekoracjach  
stołu za pomocą drutu i tworzy nastrojowe refleksy świetlne

•  z funkcją timera: 6 h włączania/18 h wyłączania,  
przełącznik w 3 pozycjach: Wł./Wył./Timer

•  zasilanie za pomocą baterii (2x AA, nie wchodzi)
•  dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP20)
•  długość całkowita: 120 cm, przezroczysty przewód zasilający: 30 cm,  

odległość między diodami LED: 10 cm, elastyczny srebrny przewód
•  zawieszki: plastik, kule Ø 2 cm, duże diamenty 1,2 x 1,1 cm, małe  

diamenty 0,7 cm, czerwone i białe bawełniane kokardki ok. 7 cm.

Goobay
10 LED łańcuch świetlny z klipsami na zdjęcia "Choinka"
z funkcją wyłącznika czasowego, barwa ciepła biała (3000 K), zasilanie bateryjne

•  uniwersalne dekoracje ścienne z motywem świątecznym, podkreślające osobiste 
wspomnienia dzięki lampkom LED

•  tworzy nastrojowe akcenty w salonie lub sypialni oraz jako sezonowa dekoracja  
pokoju nastolatków

•  z funkcją timera: 6 h włączania/18 h wyłączania,  
przełącznik w 3 pozycjach: Wł./Wył./Timer

•  zasilanie za pomocą baterii (2x AA, nie wchodzi)
•  dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP20)
•  długość całkowita: 140 cm, przezroczysty przewód zasilający: 50 cm,  

odległość między diodami LED: 10 cm, elastyczny srebrny przewód
•  podświetlane klipsy do zdjęć z zielonym motywem "Choinka",  

wymiary ok. 3,4 x 2,7 cm każdy

Goobay
10 LED łańcuch świetlny z klipsami na zdjęcia "Prezent"
z funkcją wyłącznika czasowego, barwa ciepła biała (3000 K), zasilanie bateryjne

•  uniwersalna dekoracja ścienna do indywidualnej aranżacji pomieszczeń,  
np. dla nastolatków, do salonu lub sypialni

•  jako dekoracja na takie okazje, jak Boże Narodzenie czy urodziny,  
dzięki światłom LED tworzy scenę dla osobistych wspomnień

•  z funkcją timera: 6 h włączania/18 h wyłączania,  
przełącznik w 3 pozycjach: Wł./Wył./Timer

•  zasilanie za pomocą baterii (2x AA, nie wchodzi)
•  dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP20)
•  długość całkowita: 140 cm, przezroczysty przewód zasilający: 50 cm,  

odległość między diodami LED: 10 cm, elastyczny srebrny przewód
•  podświetlane klipsy do zdjęć z biało-czerwonym motywem "Prezent",  

wymiary ok. 3,4 x 1,5 cm każdy

NOWY

NOWY

NOWY
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57949 Retail Box

58117 Retail Box

58119 Retail Box

Goobay 
10 lampek LED "Dzwoneczki"
z funkcją wyłącznika czasowego, ciepłobiały (3000 K), zasilany bateriami

•  Z funkcją timera - 6 godz. włączone / 18 godz. wyłączone,  
przełącznik 3 pozycyjny - ON / OFF / Timer

•  Długość całkowita 130 cm, przewód zasilający 40 cm,  
odległość między diodami 10 cm, przewód przezroczysty

•  Zasilanie bateryjne (2 x AA, nie dołączone)
•  IP20 - do użytku wewnątrz pomieszczeń
•  Wisior wykonany z metalu, srebro, Ø ok. 3 x 2,5 x 3 cm, gwiazdki Ø 1,3 cm
•  Świąteczny łańcuch świetlny składający się z 10 ciepłobiałych lampek LED  

z srebrnymi dzwoneczkami i gwiazdkami jako ozdobnymi ornamentami.
•  Ustawia nastrojowy akcent jako dekoracja świąteczna w dowolnie  

wybranym miejscu w domu.

Goobay 
10 lampek LED "Ornamenty"
z funkcją wyłącznika czasowego, ciepłobiały (3000 K), zasilany bateriami

•  Z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  
przełącznik 3-pozycyjny - ON / OFF / Timer

•  Długość całkowita 130 cm, przewód zasilający 40 cm,  
odległość między diodami 10 cm, przewód przezroczysty

•  Zasilanie bateryjne (2 x AA, nie dołączone)
•  IP20 - do użytku wewnątrz pomieszczeń
•  Wisiorek wykonany z metalu, złoto, Ø ok. 2,8 cm
•  Z tym łańcuchem świetlnym nie ma żadnych ograniczeń dla Twojej wyobraźni.
•  Dzięki zabawnym bombkom i pięknym efektom świetlnym może być  

wykorzystany o każdej porze roku i podczas każdej uroczystości -  
idealny do dekoracji świątecznych, baru lub stołu weselnego.

Goobay 
10 lampek LED "Cukierki w laskach"
z funkcją wyłącznika czasowego, ciepłobiały (3000 K), zasilany bateriami

•  Z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  
przełącznik 3-pozycyjny - ON / OFF / Timer

•  Długość całkowita 120 cm, przewód zasilający 30 cm,  
odległość między diodami LED 10 cm, przewód przezroczysty

•  Zasilanie bateryjne (2 x AA, nie dołączone)
•  IP20 - do użytku wewnątrz pomieszczeń
•  Wisiorek z tworzywa sztucznego, czerwony, przezroczysty,  

ok. 2,2 x 4,1 x 0,7 cm
•  Słodkie, ale nie z cukru: świecące laski cukrowe tworzą świąteczną  

atmosferę we wnętrzach. Może być stosowany wszędzie -  
w świątecznych aranżacjach kwiatowych, w strefie wejściowej,  
na kredensie lub jako dekoracja stołu.
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57945 Retail Box

57948 Retail Box

57947 Retail Box

Goobay 
10 lampek LED "Renifer", białe
z funkcją wyłącznika czasowego, ciepłobiały (3000 K), zasilany bateriami

•  Z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  
przełącznik 3-pozycyjny - ON / OFF / Timer

•  Długość całkowita 130 cm, przewód zasilający 40 cm,  
odległość między diodami 10 cm, przewód przezroczysty

•  Zasilanie bateryjne (2 x AA, nie dołączone)
•  IP20 - do użytku wewnątrz pomieszczeń
•  Wisiorek wykonany z metalu, biały, ok. 5 x 6 x 1 cm
•  W zimowe i świąteczne dni ten łańcuch świetlny LED będzie przyciągał wzrok.
•  Efekt ten podkreślają obustronnie wycięte w figurach gwiazdy  

z białego metalu, przez które wpada ciepłe, białe światło.

Goobay 
10er łańcuch świetlny LED srebrny drut "Płatki śniegu"
z funkcją wyłącznika czasowego, ciepłobiały (3000 K), zasilany bateriami

•  Z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  
przełącznik 3-pozycyjny - ON / OFF / Timer

•  Długość całkowita 130 cm, przewód zasilający 40 cm,  
odległość między diodami 10 cm, przewód przezroczysty

•  Zasilanie bateryjne (2 x AA, nie dołączone)
•  IP20 - do użytku wewnątrz pomieszczeń
•  płatki śniegu wykonane z metalu, białe, ok. 2 x 2 x 0,1 cm,  

koraliki plastikowe Ø 0,5 cm
•  Z białymi metalowymi płatkami śniegu i koralikami jako dekoracyjnymi  

ozdobami - tworzy nastrojowy akcent w każdym miejscu.
•  Może być idealnie zintegrowany z naczyniami lub dekoracjami  

świątecznymi wewnątrz pomieszczeń dzięki zginanemu  
metalowemu drutowi

Goobay 
10 lampek LED "Choinka"
z funkcją wyłącznika czasowego, ciepłobiały (3000 K), zasilany bateriami

•  Z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony,  
przełącznik 3-pozycyjny - ON / OFF / Timer

•  Długość całkowita 130 cm, przewód zasilający 40 cm,  
odległość między diodami 10 cm, przewód przezroczysty

•  Zasilanie bateryjne (2 x AA, nie dołączone)
•  IP20 - do użytku wewnątrz pomieszczeń
•  Wisiorek wykonany z metalu, biały, ok. 6,5 x 11 x 1 cm
•  Pasuje idealnie do każdej świątecznej i zimowej dekoracji.  

Piękny sznur lampek roztacza przyjemne światło i świąteczny nastrój.  
Każda lampa ozdobiona jest metalową zawieszką w kształcie białej jodły.
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66737 Retail Box

60273 Retail Box

60332 Retail Box

Goobay 
Łańcuch świetlny z 10 światłami LED, zasilany bateryjnie
nastrojowa dekoracja świetlna do wnętrz

•  Łańcuch świetlny z 10 światłami LED o ciepłej białej barwie
•  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. 0,30 m, długość całkowita ok. 1,20 m
•  Odstęp między światłami LED 10 cm

Goobay
20 LED łańcuch świetlny "Śnieżna kula"
z funkcją wyłącznika czasowego, barwa ciepła biała (3000 K), zasilanie bateryjne

•  nastrojowa, zimowa dekoracja do ozdobienia ścian, okien, drzwi,  
pojemników i choinki

•  tworzy elegancką atmosferę na takie okazje, jak wesela,  
urodziny czy przyjęcia świąteczne

•  z funkcją timera: 6 h włączania/18 h wyłączania,  
przełącznik w 3 pozycjach: Wł./Wył./Timer

•  zasilanie za pomocą baterii (2x AA, nie wchodzi)
•  dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP20)
•  długość całkowita: 3,15 m, przewód zasilający: 30 cm,  

odległość między diodami LED: 15 cm, przewód przezroczysty
•  kule śnieżne z miękkiego tworzywa sztucznego, przezroczyste, Ø 3 cm

Goobay
20 LED łańcuch świetlny z drutu srebrnego  "Gwiazdy"
z funkcją wyłącznika czasowego, barwa ciepła biała (3000 K), zasilanie bateryjne

• podświetlane gwiazdy tworzą ciepłą atmosferę w sypialni lub salonie i uświetniają 
imprezy, takie jak przyjęcia urodzinowe
•  metalowy drut, który można zginać, sprawia, że łańcuch świateł jest idealny  

do dekoracji świątecznych lub weselnych oraz naczyń
•  z funkcją timera: 6 h włączania/18 h wyłączania,  

przełącznik w 3 pozycjach: Wł./Wył./Timer
•  zasilanie za pomocą baterii (2x AA, nie wchodzi)
•  dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP20)
•  długość całkowita: 2,20 m, przezroczysty przewód zasilający: 30 cm,  

odległość między diodami LED: 10 cm, elastyczny srebrny przewód
•  gwiazdki z tworzywa sztucznego, przezroczyste, Ø 1,4 cm

NOWY

NOWY
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57944 Retail Box

44590 Retail Box

60274 Retail Box

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

•  2 x 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 (4 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

Goobay 
50er LED srebrny drut łańcuch świetlny klaster
z 2 trybami świecenia, ciepłobiały (3000 K), zasilany bateriami,  
do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44)

•  Ułożenie diod w klastrach sprawia, że oświetlenie wygląda wyjątkowo  
bujnie i okazale.

•  Przełącznik z 3 ustawieniami: światło ciągłe, migające, wyłączone
•  Długość całkowita 165 cm, przewód zasilający 40 cm,  

odległość między diodami 2,5 cm, długość końcówek 2,5 cm, drut srebrny
•  Zasilanie bateryjne: 3 x AA, 1,5 V (brak w zestawie)
•  Nastrojowe oświetlenie tarasu, balkonu, okien,  

kompozycji kwiatowych lub krzewów
•  Srebrny drut może być łatwo mocowany i wyginany w dowolnym miejscu i czasie.

Goobay
20 LED łańcuch świetlny z drutu "Szyszki & czerwone jagody"
z funkcją wyłącznika czasowego, barwa ciepła biała (3000 K), zasilanie bateryjne

•  tworzy nastrojową atmosferę jesienią i zimą jako dekoracja salonów, okien,  
poręczy schodów oraz jako dekoracja stołu

•  idealne do dekorowania restauracji, barów i witryn sklepowych na Boże Narodzenie
•  z funkcją timera: 6 h włączania/18 h wyłączania,  

przełącznik w 3 pozycjach: Wł./Wył./Timer
•  zasilanie za pomocą baterii (2x AA, nie wchodzi)
•  dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń (stopień ochrony IP20)
•  długość całkowita: 2,20 m, przewód zasilający: 30 cm,  

odległość między diodami LED: 10 cm, elastyczny srebrny przewód
•  zawieszki: duże prawdziwe szyszki jodłowe 4 x 5 cm, małe prawdziwe  

szyszki jodłowe 2,5 x 2 cm, czerwone jagody Ø 1,4 cm,  
czerwone dzwoneczki Ø 1,8 cm, gałązki jodłowe 5 x 5 cm

NOWY
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58256 Retail Box

60334 Retail Box

60333 Retail Box

Goobay 
Zestaw 3 drzewek świetlnych z 75 diodami LED
z funkcją wyłącznika czasowego, ciepłobiały (3000 K), zasilany bateriami,  
do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44)

•  Z funkcją timera - 6 godz. włączone / 18 godz. wyłączone,  
jeden przełącznik dla ON / OFF / Timer

•  Drzewka połączone są przezroczystym kablem - 25 diod LED na drzewko,  
wymiary ok. 23 x 70 x 4 cm

•  Długość całkowita 200 cm, linia zasilająca 100 cm,  
odległość między drzewami 50 cm każde.

•  Zasilanie bateryjne (3 x AA, nie dołączone)
•  Trio lekkich drzewek do sadzenia na rabatach,  

trawnikach lub w skrzynkach balkonowych
•  Punkty świetlne efektownie wyróżniają się na tle  

ciemnych gałęzi i tworzą nastrojowe akcenty  
w wieczornej atmosferze na zewnątrz.

Goobay
80 LED łańcuch świetlny "Kule"
z funkcją wyłącznika czasowego i 2 trybami świecenia, barwa ciepła biała (3000 K), 
zasilanie bateryjne, IP44

•  mogą być stosowane jako przyjemnie ciepłe oświetlenie w pomieszczeniach  
mieszkalnych, np. jako dekoracja roślin, mebli, zasłon i ścian

•  zapewnia nastrojowe akcenty przy takich okazjach, jak Boże Narodzenie,  
urodziny czy ślub, ale także w czasie wolnym, np. na biwaku

•  z funkcją timera: 6 h włączania/18 h wyłączania, przełącznik w 3 pozycjach:  
stałe światło/czasomierz, miganie/czasomierz, wył.

•  zasilanie za pomocą baterii (3x AA, nie wchodzi)
• stopień ochrony IP44 do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń,  
np. jako łańcuch świetlny do ogrodu i na taras
•  długość całkowita: 12,15 m, przewód zasilający: 30 cm, odległość  

między diodami LED: 15 cm, przewód przezroczysty
•  kule z tworzywa sztucznego, białe matowe, Ø 1,4 cm

Goobay
80 LED łańcuch świetlny "Gwiazdy"
z funkcją wyłącznika czasowego i 2 trybami świecenia, barwa ciepła biała (3000 K), 
zasilanie bateryjne, IP44

• uniwersalny łańcuch gwiazdkowy na takie okazje, jak urodziny, Boże Narodzenie, 
śluby i przyjęcia
•  tworzy ciepłe, nastrojowe akcenty w salonie i sypialni, np. jako dekoracja zasłon  

lub stołu
•  z funkcją timera: 6 h włączania/18 h wyłączania, przełącznik w 3 pozycjach:  

stałe światło/czasomierz, miganie/czasomierz, wył.
• zasilanie za pomocą baterii (3x AA, nie wchodzi)
•  stopień ochrony IP44 do użytku na zewnątrz i wewnątrz,  

np. jako dekoracja ogrodu i tarasu
•  długość całkowita: 12,15 m, linia zasilająca: 30 cm, odległość  

między diodami LED: 15 cm, przewód przezroczysty
•  gwiazdki z tworzywa sztucznego, przezroczyste, ok. 4 x 4,4 cm

NOWY

NOWY
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Goobay
Mini choinka LED
z dekoracją świąteczną, 15 mikro LED w kolorze ciepłej bieli (2700 K)  
i 75 cm kablem USB, wysokość ok. 22 cm

•  nastrojowa dekoracja na stół, biurko, parapet, do salonu lub na wystawę sklepową  
w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia

•  nadaje się również jako świąteczny towarzysz w ciężarówce, kamperze lub  
na kempingu

•  nie igli i nadaje się do wielokrotnego użytku, ponieważ jest sztuczna,  
gałęzie można kształtować indywidualnie

•  jako ozdoba świąteczna jodła tworzy świąteczny nastrój wszędzie:  
w domu, w biurze, w altanie lub w schronisku narciarskim

•  zasilanie wyłącznie przez USB-A, np. z komputera, laptopa,  
banku energii lub adaptera gniazda USB

•  długość kabla: 75 cm, dopuszczony do użytku wewnątrz pomieszczeń  
ze względu na stopień ochrony IP20

•  wysokość: ok. 22 cm, dekoracja: czerwone kokardy, czerwone  
pudełka na prezenty, złota gwiazda, napis "Wesołych Świąt"

Goobay
Kabel USB do ładowania smartfona z diodami LED
z 8 kolorowymi światełkami, ładuje smartfony z systemem Android, iPhone'y, 
urządzenia USB-C™ i micro USB

•  potrójny adapter z USB-A na micro USB, USB-C™ i wtyczkę Lightning do  
ładowania smartfonów, telefonów iPhone i innych urządzeń USB

•  kabel do ładowania, przypominający łańcuch świateł, w oryginalny  
sposób wprowadza w nastrój sezonu zimowego

•  wielokolorowe oświetlenie zapobiega niebezpieczeństwu potknięcia się o kabel
•  idealny jako prezent na Adwent lub Boże Narodzenie
•  kabel do ładowania o długości 90 cm z 8 żarówkami w jaskrawych kolorach (czerwonym, 

żółtym, niebieskim i zielonym) i odstępem między diodami wynoszącym 10 cm
•  dopuszczony do użytku wewnątrz pomieszczeń ze względu na stopień ochrony IP20

Goobay
Szklana kopuła z łańcuchem świetlnym mikro LED
z drewnianą podstawą, kablem USB 115 cm, 5-metrowym łańcuchem świetlnym  
z 50 mikrodiodami LED w kolorze ciepłej bieli (2700 K) i wyłącznikiem (on/off)

•  Elegancka dekoracja stołu, salonu lub sypialni, która tworzy ciepłe akcenty świetlne
•  Zintegrowany łańcuch świetlny z diodami micro LED (5 m) doskonałe uzupełnienie 

dekoracji na Boże Narodzenie, urodziny lub Wielkanoc.
•  Stylowa szklana osłona doskonale nadaje się na prezent na każdą okazję.
•  Szklana kopuła niezawodnie chroni łańcuch świetlny przed kurzem i brudem.  

Nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  Szklana kopuła i drewniany panel są ze sobą mocno połączone
•  Kabel USB 115 cm, włącznik/wyłącznik, zasilanie np. przez adapter gniazda  

USB-A lub bank energii
•  Wymiary: wysokość szklanego dzwonu z talerzem 19,5 cm,  

Ø szklanego dzwonu 10 cm, drewniana podstawa 12 x 1,7 cm,  
materiały: szkło bezbarwne, prawdziwe drewno, drut miedziany

NOWY

NOWY

NOWY
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Goobay 
Kurtyna świetlna 300 LED
z pilotem, funkcja timera, 8 trybów świecenia, ściemniacz, zasilanie przez USB i baterie, 
ciepłobiały (3000 K)

•  Kabel USB 1m i pojemnik na baterie z 8 trybami (jeden przełącznik: kombinacja, fala, 
sekwencyjny, powolne świecenie, szybka zmiana, powolne ściemnianie, migotanie, 
stały, wyłączony)

•  13-przyciskowy pilot zdalnego sterowania do włączania/wyłączania,  
timer 6 godz. włączony / 18 godz. wyłączony, 8 trybów i ściemniacz (25%, 50%, 75%, 
100%), w tym 1x CR2025

•  Długość całkowita 4,10 m, przewód zasilający 3 m, odległość między żyłami 10 cm, 
odległość między diodami 10 cm, przewód przezroczysty

•  12 sznurków po 25 diod LED każdy o długości 2,50 m każdy
•  IP44 - do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków, IP20 - do użytku  

wewnątrz budynków.
•  Zasilanie bateryjne: 3 x AA, 1,5 V (brak w zestawie) lub zasilanie  

przez złącze USB 5 V (DC)
•  Idealna dekoracja na święta, ale także na przyjęcia, wesela itp.  

Oryginalna kurtyna świetlna zapewnia odpowiednią magię  
światła na każdą okazję.

Goobay
Lampki LED "Szpulka do przędzy", duże
z kablem USB o dł. 3 m, 15-metrowym łańcuchem świetlnym ze 150 diodami LED  
w kolorze ciepłej bieli (2700 K) i przełącznikiem (wł./wył.)

•  ciepłobiałe mikrodiody LED tworzą przytulną atmosferę, zarówno jako źródło  
światła w wiązce na spirali, jak i w postaci sznura lampek

•  światła można precyzyjnie przeciągnąć za pomocą przewodu, aby stworzyć scenę  
dla mebli lub roślin.

•  dzięki prostemu, neutralnemu motywowi, łańcuch świetlny może być używany 
niezależnie od pory roku

•  Podstawa cewki zapewnia stabilną pozycję, nawet gdy drut jest rozwinięty
•  dopuszczony do użytku wewnątrz pomieszczeń ze względu na stopień ochrony IP22
•  kabel USB 3 m, włącznik/wyłącznik, zasilanie np. przez adapter gniazda  

USB-A lub bank energii
•  wymiary: cewka 15 x 7,5 cm, łańcuch świetlny 15 m z 10 cm  

odstępem między diodami LED, materiały: prawdziwe drewno,  
drut miedziany

Goobay
Lampki LED "Szpulka do przędzy", małe
z przewodem USB o długości 3 m, 10-metrowy łańcuch świetlny ze 100 mikrodiodami LED 
w kolorze ciepłej bieli (2700 K) i przełącznikiem (wł./wył.)

•  ciepłobiałe mikrodiody LED tworzą przytulną atmosferę, zarówno jako źródło światła 
w wiązce na spirali, jak i w postaci sznura lampek

•  światła można precyzyjnie przeciągnąć za pomocą przewodu, aby stworzyć scenę  
dla mebli lub roślin.

•  dzięki prostemu, neutralnemu motywowi, łańcuch świetlny może być używany 
niezależnie od pory roku

•  Podstawa cewki zapewnia stabilną pozycję, nawet gdy drut jest rozwinięty
•  dopuszczony do użytku wewnątrz pomieszczeń ze względu na stopień ochrony IP21
•  kabel USB 3 m, włącznik/wyłącznik, zasilanie np. przez adapter gniazda  

USB-A lub bank energii
•  wymiary: cewka 9,5 x 7,5 cm, łańcuch świetlny 10 m z 10 cm  

odstępem między diodami, materiały: prawdziwe drewno,  
drut miedziany

NOWY

NOWY
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Goobay 
80 LED kurtyna gwiazdkowa
z pilotem zdalnego sterowania, funkcją timera, 8 trybami świecenia, ściemniaczem i 
zewnętrznym transformatorem 31 V, ciepłobiały (3000 K)

•  Adapter wtyczkowy z 8 trybami (kombinacja, fala, sekwencyjny, powolne świecenie, 
szybka zmiana, powolne ściemnianie, migotanie, ciągły), timer 6 godz. włączony /  
18 godz. wyłączony i funkcja pamięci

•  13-przyciskowy pilot zdalnego sterowania do włączania / wyłączania, timer 6 godz. 
włączony / 18 godz. wyłączony, 8 trybów i ściemniacz (25%, 50%, 75%, 100%),  
1x CR2025 w zestawie

•  Długość całkowita 6,05 m, przewód zasilający 5 m, odległość między żyłami 15 cm, 
odległość między diodami 15 cm, przewód przezroczysty

•  8 sznurów z 10 gwiazdami z ciepłobiałymi diodami LED, każdy o długości 1,50 m i  
8 haczykami z przyssawkami, Ø duże gwiazdy 9,8 cm, Ø małe gwiazdy 5,4 cm

•  IP44 - do użytku wewnątrz i na zewnątrz
•  Wejście: 100-240 V (AC), 50/60 Hz, Wyjście: 31 V (DC), 116 mA, 3,6 W
•  Kiedy na dworze robi się zimno i ciemno, kurtyna z gwiazdami jest  

świetnym pomysłem na dekorację, która zapewni przytulną i  
kontemplacyjną atmosferę podczas Adwentu.

Goobay 
Kurtyna świetlna 300 LED
z pilotem zdalnego sterowania, funkcją timera, 8 trybami świecenia, ściemniaczem i 
zewnętrznym transformatorem 31 V, ciepłobiały (3000 K)

•  Adapter wtyczki z 8 trybami (kombinacja, fala, sekwencyjny, powolne świecenie,  
szybka zmiana, powolne ściemnianie, migotanie, ciągły), timer 6 godz. włączony /  
18 godz. wyłączony i funkcja pamięci

•  13-przyciskowy pilot zdalnego sterowania do włączania/wyłączania, timer  
6 godz. włączony / 18 godz. wyłączony, 8 trybów i ściemniacz (25%, 50%, 75%, 100%),  
1x CR2025 w zestawie

•  Długość całkowita 6,10 m, przewód zasilający 5 m, odległość między żyłami 10 cm, 
odległość między diodami 10 cm, przewód przezroczysty

•  12 sznurów po 25 diod LED, każdy o długości 2,50 m
•  IP44 - do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
•  Wejście: 100-240 V (AC), 50 / 60 Hz, Wyjście: 31 V (DC), 193 mA, 6 W
•  Idealna dekoracja na święta, ale także na przyjęcia, wesela itp.  

Oryginalna kurtyna świetlna zapewnia odpowiednią magię światła  
na każdą okazję.

Goobay 
Łańcuch świetlny 400er LED ice rain
z funkcją wyłącznika czasowego i zewnętrznym transformatorem 24 V,  
ciepłobiały (3000 K), do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44)

•  Z funkcją timera - 6 godzin włączony / 18 godzin wyłączony, jeden przełącznik  
dla ON / OFF / timera

•  Długość całkowita 15 m, przewód zasilający 5 m, odległość między żyłami 10 cm, 
odległość między diodami 10 cm, przewód przezroczysty

•  Długość żył: ok. 60 cm z 6 diodami LED, 50 cm z 5 diodami LED,  
30 cm z 3 diodami LED, 20 cm z 2 diodami LED

•  Wejście: 100-240 V (AC), 50/60 Hz, Wyjście: 24 V (DC), 250 mA, 6 W
•  Naprawdę wspaniała dekoracja świetlna, która może być zamocowana w oknie lub  

na zewnątrz na rynnie i zapewnia wspaniałe efekty świetlne w okresie adwentu.
•  Przekształca dom w magiczną zimową scenerię i nastrojowo przerywa ciemność
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Goobay
200 LED łańcuch świetlny na choinkę z pierścieniem
z wyłącznikiem czasowym i funkcją pamięci, 8 trybów świecenia, transformator 
zewnętrzny 24 V, ciepła biel (3000 K), do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44)

•  Łańcuch świetlny z pierścieniem nadaje się do oświetlenia choinki o wielkości  
0,90-1,75 m.

•  Odpowiednie jako nastrojowe oświetlenie jodły, ale także jako dekoracja na wesela, 
sylwestra, przyjęcia urodzinowe i do ogrodu

•  W porównaniu z tradycyjnymi lampkami choinkowymi żyłki można dowolnie 
rozmieszczać na drzewie, co upraszcza dekorowanie.

•  Adapter wtykowy z 8 trybami (kombinacja, fale, sekwencyjny, powolne świecenie, 
szybka zmiana, powolne ściemnianie, migotanie, światło ciągłe), wyłącznik czasowy  
6 godz. włączony/18 godz. wyłączony, funkcja pamięci

•  Siatka świetlna z 8 sznurkami po 25 diod LED każdy, długość sznurków 1,5 m każdy, 
odległość między diodami 6 cm

•  Dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku wewnątrz i na  
zewnątrz budynków

•  Całkowita długość: 6,5 m, w tym przewód zasilający 5 m,  
ciemnozielony kabel i ciemnozielony pierścień o średnicy 11 cm

Goobay
280 LED łańcuch świetlny na choinkę z pierścieniem
z wyłącznikiem czasowym i funkcją pamięci, 8 trybów świecenia, transformator 
zewnętrzny 24 V, ciepła biel (3000 K), do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44)

•  Łańcuch świetlny z pierścieniem jest odpowiedni jako oświetlenie choinki  
o wielkości 1,50-2,40 m.

•  Odpowiednie jako nastrojowe oświetlenie jodły, ale także jako dekoracja na wesela, 
sylwestra, przyjęcia urodzinowe i do ogrodu

•  W porównaniu z tradycyjnymi lampkami choinkowymi żyłki można dowolnie 
rozmieszczać na drzewie, co upraszcza dekorowanie.

•  Adapter wtykowy z 8 trybami pracy (kombinacja, fale, sekwencyjny, powolne 
świecenie, szybka zmiana, powolne ściemnianie, migotanie, świecenie ciągłe), 
wyłącznik czasowy 6 godz. włączenia/18 godz. wyłączenia i funkcja pamięci

•  Siatka świetlna z 8 sznurkami po 35 diod LED każdy, długość sznurków 2 m,  
odległość między diodami 5,7 cm

•  Dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku wewnątrz i na  
zewnątrz budynków

•  Całkowita długość: 7 m, w tym linia zasilająca 5 m, ciemnozielony  
kabel i ciemnozielony pierścień o średnicy 11 cm

Goobay
400 LED łańcuch świetlny na choinkę z pierścieniem
z wyłącznikiem czasowym i funkcją pamięci, 8 trybów świecenia, transformator 
zewnętrzny 24 V, ciepła biel (3000 K), do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP44)

•  Łańcuch świetlny z pierścieniem jest odpowiedni jako oświetlenie choinki  
o wielkości 1,50-2,00 m.

•  Odpowiednie jako nastrojowe oświetlenie jodły, ale także jako dekoracja na wesela, 
sylwestra, przyjęcia urodzinowe i do ogrodu

•  W porównaniu z tradycyjnymi lampkami choinkowymi żyłki można dowolnie 
rozmieszczać na drzewie, co upraszcza dekorowanie. 

•  Adapter wtykowy z 8 trybami pracy (kombinacja, fale, sekwencyjny, powolne 
świecenie, szybka zmiana, powolne ściemnianie, migotanie, światło ciągłe),  
wyłącznik czasowy 6 godz. włączenia/18 godz. wyłączenia i funkcja pamięci

•  Siatka świetlna z 16 sznurkami po 25 diod LED każdy, długość sznurków 1,75 m, 
odległość między diodami 7 cm

•  Dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku wewnątrz i na  
zewnątrz budynków

•  Całkowita długość: 6,75 m, w tym kabel zasilający 5 m,  
ciemnozielony kabel i ciemnozielony pierścień o średnicy 11 cm

NOWY

NOWY
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