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Funkcjonalne lampki nocne
Dla bezpiecznego środowiska
Trwałe lampki nocne Goobay są uniwersalne i gwarantują orientację i bezpieczeństwo w ciemności: lampki nocne 
LED w kształcie uroczych zwierzątek to idealna pomoc w zasypianiu dla dzieci i niemowląt. Sterowanie dotykowe 
umożliwia delikatną zmianę kolorów i w ten sposób tworzy relaksującą atmosferę. Z kolei energooszczędne lampki 
nocne LED do gniazdka zapewniają wieczorem także doskonałą orientację we własnym domu. Są też niezawodni 
towarzysze w plenerze - składana lampka kempingowa LED z 4 trybami świecenia zapewnia jasność podczas  
wszystkich aktywności na świeżym powietrzu.

Goobay
Lampka nocna LED "Miś polarny" 
ciepłe białe światło i 7 zmian kolorów (światło RGB), z 3 trybami świecenia, czujnikiem 
dotyku i baterią Li-Ion (3,7 V/1200 mAh), wykonaną z miękkiego silikonu

•  Kolorowa, przenośna lampka nocna dla dzieci (wolna od BPA) jest idealnym  
towarzyszem w nocy i w podróży.

•  Miś jest idealny jako pomoc w zasypianiu lub lampka nocna dla dziecka,  
jako lampka do karmienia piersią oraz jako dekoracja pokoju dziecięcego.

•  Miękkie światło LED tworzy harmonijną atmosferę w sypialni i pokoju dziecka.
•  3 tryby świecenia: 1. ciepłe białe światło, 2. miękka zmiana koloru pomiędzy  

7 odcieniami, 3. wybrany kolor RGB świeci stale
•  Sterowanie dotykowe przełącza poszczególne tryby oświetlenia poprzez stuknięcie 

w elastyczną lampkę na stolik nocny.
•  Działanie bezprzewodowe dzięki akumulatorowi i połączeniu USB-C™ (w zestawie 

kabel ładujący 80 cm USB-C™ do USB-A), do ładowania 5 V, 1 A
•  Czas pracy lampy do sypialni: światło RGB 9 h, światło białe ciepłe 10 h,  

czas ładowania: 3-4 h

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/pl/wentronic/globalny-katalog-g%C5%82%C3%B3wny-(online-i-drukowany)/o%C5%9Bwietlenie/lampy/lampki-dzieci%C4%99ce-i-nocne?sort=release-date
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Goobay
Lampka nocna LED "Pingwin"
ciepłe białe światło i 7 zmian kolorów (światło RGB), z 3 trybami świecenia, czujnikiem 
dotyku i baterią Li-Ion (3,7 V/1200 mAh), wykonaną z miękkiego silikonu 

•  Kolorowa, przenośna lampka nocna dla dzieci (wolna od BPA) jest idealnym  
towarzyszem w nocy i w podróży.

•  Pingwin jest idealny jako pomoc w zasypianiu lub lampka nocna dla dziecka, jako 
lampka do karmienia piersią oraz jako dekoracja pokoju dziecięcego.

•  Miękkie światło LED tworzy harmonijną atmosferę w sypialni i pokoju dziecka.
•  3 tryby świecenia: 1. ciepłe białe światło, 2. miękka zmiana koloru pomiędzy  

7 odcieniami, 3. wybrany kolor RGB świeci stale
•  Sterowanie dotykowe przełącza poszczególne tryby oświetlenia poprzez stuknięcie 

w elastyczną lampkę na stolik nocny.
•  Działanie bezprzewodowe dzięki akumulatorowi i połączeniu USB-C™ (w zestawie 

kabel ładujący 80 cm USB-C™ do USB-A), do ładowania 5 V, 1 A
•  Czas pracy lampy do sypialni: światło RGB 9 h, światło białe ciepłe 10 h,  

czas ładowania: 3-4 h

Goobay
Lampka nocna LED "Jednorożec" 
ciepłe białe światło i 7 zmian kolorów (światło RGB), z 3 trybami świecenia, czujnikiem 
dotyku i baterią Li-Ion (3,7 V/1200 mAh), wykonaną z miękkiego silikonu 

•  Kolorowa, przenośna lampka nocna dla dzieci (wolna od BPA) jest idealnym  
towarzyszem w nocy i w podróży.

•  Jednorożec jest idealny jako pomoc w zasypianiu lub lampka nocna dla dziecka, 
jako lampka do karmienia piersią oraz jako dekoracja pokoju dziecięcego.

•  Miękkie światło LED tworzy harmonijną atmosferę w sypialni i pokoju dziecka.
•  3 tryby świecenia: 1. ciepłe białe światło, 2. miękka zmiana koloru pomiędzy  

7 odcieniami, 3. wybrany kolor RGB świeci stale
•  Sterowanie dotykowe przełącza poszczególne tryby oświetlenia poprzez stuknięcie 

w elastyczną lampkę na stolik nocny.
•  Działanie bezprzewodowe dzięki akumulatorowi i połączeniu USB-C™ (w zestawie 

kabel ładujący 80 cm USB-C™ do USB-A), do ładowania 5 V, 1 A
•  Czas pracy lampy do sypialni: światło RGB 9 h, światło białe ciepłe 10 h,  

czas ładowania: 3-4 h

https://www.wentronic.com
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Goobay
Lampka nocna LED do gniazdka
z funkcją zmiany kolorów (zielony, niebieski, biały dzienny), czujnikiem zmierzchowym i 
gniazdem elektrycznym (typ E/F)

•  Energooszczędna lampa oprawkowa z 9 diodami LED i czujnikiem zmierzchowym, 
który automatycznie włącza światło, gdy natężenie światła spada poniżej 21 lx.

•  3 tryby kolorów: Lekkie przekręcenie zewnętrznego pierścienia zmienia kolor lampy 
LED z zielonego na niebieski do białego światła dziennego (6500 K, 0,5 W, 6 lm).

•  Doskonale nadaje się jako światło orientacyjne oraz do dyskretnego, nieoślepiającego 
oświetlenia korytarza, łazienki, sypialni, pokoju młodzieżowego, piwnicy lub schodów.

•  Jako gniazdo przelotowe, lampa LED umożliwia podłączenie do tego samego gniazda 
innego urządzenia o napięciu 250 V (AC), 16 A i maks. 3680 W.

•  Dzięki kompaktowej konstrukcji o wymiarach 82 x 82 x 72 mm lampa LED nie 
zasłania sąsiednich gniazdek.

•  Dla dodatkowego bezpieczeństwa gniazdo lampki nocnej posiada zwiększoną 
ochronę przed przypadkowym dotknięciem.

•  Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego lampka nocna LED ma stopień 
ochrony IP20 i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Goobay
Lampka nocna LED do gniazdka
z 3 trybami pracy (On, Off, Auto), czujnikiem zmierzchowym i gniazdem elektrycznym 
(typ E/F)

•  Energooszczędna lampa z 3 diodami LED o barwie światła białego dziennego (6500 
K, 0,5 W, 6 lm) i czujnikiem zmierzchowym, który automatycznie włącza światło, gdy 
jasność spadnie poniżej 21 lx.

•  Lekkie przekręcenie zewnętrznego pierścienia powoduje włączenie lub wyłączenie 
światła LED lub aktywację czujnika zmierzchowego (tryb auto).

•  Doskonale nadaje się jako światło orientacyjne oraz do dyskretnego, nieoślepiającego 
oświetlenia korytarza, łazienki, sypialni, pokoju młodzieżowego, piwnicy lub schodów.

•  Jako gniazdo przelotowe, lampa LED umożliwia podłączenie do tego samego gniazda 
innego urządzenia o napięciu 250 V (AC), 16 A i maks. 3680 W.

•  Dzięki kompaktowej konstrukcji o wymiarach 82 x 82 x 72 mm lampa LED nie 
zasłania sąsiednich gniazdek.

•  Dla dodatkowego bezpieczeństwa gniazdo lampki nocnej posiada zwiększoną 
ochronę przed przypadkowym dotknięciem.

•  Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego lampka nocna LED ma stopień 
ochrony IP20 i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

https://www.wentronic.com
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Goobay
Kompaktowa lampka nocna LED z czujnikiem ruchu
zimno biała, detekcja 120°, zasięg 5 m, do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)

•  Kompaktowa lampka nocna LED zapewnia wystarczające światło w nocy w łazience, 
przedpokoju, salonie i pokoju dziecięcym.

•  Sterowanie odbywa się poprzez czujnik ruchu na podczerwień o kącie pokrycia 120° i 
zasięgu 5 m (czujnik PIR).

•  Prosta i bezpieczna obsługa: Aby uruchomić lampkę nocną, wystarczy podłączyć ją do 
gniazdka (gniazdo Euro).

•  Gdy tylko w pomieszczeniu lub obszarze detekcji nie ma już żadnego ruchu, lampka 
nocna wyłącza się automatycznie.

•  Lampka nocna LED jest szybko gotowa do użycia, ponieważ czułość, zasięg i czas 
wyłączenia są wstępnie ustawione.

Goobay
Lampka nocna LED z czujnikiem ruchu
zimno biała, detekcja 120°, zasięg 5 m, do zastosowań wewnętrznych (IP20)

•  Kompaktowa lampka nocna LED zapewnia wystarczające światło w nocy w łazience, 
przedpokoju, salonie i pokoju dziecięcym.

•  Sterowanie odbywa się poprzez czujnik ruchu na podczerwień o kącie pokrycia 120° i 
zasięgu 5 m (czujnik PIR).

•  Prosta i bezpieczna obsługa: Aby obsługiwać lampkę nocną, wystarczy podłączyć ją 
do gniazdka (gniazdo Euro).

•  Gdy tylko w pomieszczeniu lub obszarze detekcji nie ma już żadnego ruchu, lampka 
nocna wyłącza się automatycznie.

•  Lampka nocna LED jest szybko gotowa do użycia, ponieważ czułość, zasięg i czas 
wyłączenia są wstępnie ustawione.

Lampa kempingowa LED składana, 3 w 1
Wielofunkcyjna towarzyszka przydatna w wielu sytuacjach, takich jak wypoczynek, 
imprezy, kemping i inne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu

•  Ta składana lampa 3 w 1 w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego pełni funkcję 
lampy stojącej, wiszącej i latarki w jednym.

•  Oszczędność miejsca po złożeniu, zmieści się w każdym plecaku i kieszeni (wysokość 
58 mm, długość 90 mm)

•  4 tryby świecenia: 100 % światło białe (90 lm, ok. 2,5 godz.), 50 % światło białe (45 lm, 
ok. 5 godz.), światło świeczki i światło RGB (2 lm, ok. 60 godz.)

•  Chowany karabinek do zawieszenia z funkcją światła nocnego dzięki gumie  
fluorescencyjnej.

•  Zabezpieczenie przed zachlapaniem klasa IPX4
•  Aby włączyć albo wyłączyć lampę, należy przytrzymać włącznik przez dwie sekundy – 

zabezpiecza to przed przypadkowym włączeniem
•  Zasilanie bateryjne: 3x AAA (LR03, do nabycia osobno)

https://www.wentronic.com

