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KOMPLET 5x Żarówka LED E27 7W 440lm

KUPUJ TANIEJ W
KOMPLECIE
Kupując żarówki w kompletach płacisz
mniej!!!

Promocja: 225, stara cena:
241.5

komplet 5 SZTUK Żarówka LED E27
model: LG-SP7009 Biały/Ciepły
Biały
kolory świecenia do wyboru.

Producent:
Dostepnosc:

24 godziny

nr. katalogowy:

Dane techniczne:

Moc (W):

7W

Kolor:

Biały lub Ciepły
Biały

Napięcie (V):

100-240V AC

Jasność (lm):

440

Baza:

E27

Produkt dostępny
od ręki
REAL FOTO
To się opłaca kupując komplet

otrzymujesz 5
żarówek w cenie
45zł za sztukę
(kupując
pojedyńczo cena
żarówki wynosi
48,30zł).
Żarówka LG-SP7009 baza E27

kolor świecenia: BIAŁY lub
CIEPŁY BIAŁY*
*kolor wybieracie Państwo po dokonaniu zakupu

Diody żarówki wykonane
są na chipach najwyższej
jakości renomowanej
firmy EPISTAR
NIE KUPUJ ŻARÓWEK NIEWIADOMEGO POCHODZENIA!
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZEZ NIEUCZCIWYCH SPRZEDAWCÓW
ZAWYŻAJĄCYCH WARTOŚCI TECHNICZNE SWOICH PRODUKTÓW!!
na naszych aukcjach otrzymujesz rzetelną, nie zawyżoną
informację odnośnie danych technicznych!
Sprzedawane przez nas produkty są solidne, sprawdzone,
przetestowane z certyfikatem CE oraz RoHS. Objęte roczną
gwarancją.
Kupując u nas masz pewność, że nie dostaniesz najtańszego
chińskiego bubla,
który zgaśnie po kilku tygodniach używania.
Jako źródło światła żarówka wykorzystuje 14 diod SMD5050 Żarówka
wykonana z obudowy PC i mleczno-białego szkła. Dzięki unikatowemu
procesowi projektowania żarówka świeci ładnym, równomiernym i
dobrze rozproszonym światłem

Żarówki LED posiadają doskonałe parametry elektryczne oraz:
●

●

●
●

długą żywotność - około 50krotnie dłuższą niż żarówka
tradycyjna
niskie zużycie energii - nawet o 90% w porównaniu z żarówką
tradycyjną!!!
ich światło jest przyjazne dla oka
niską temperaturę pracy (emitują mało ciepła)

Dostępne są 2 kolory świecenia:
-biały
-ciepły biały
Po dokonaniu zakupu prosimy o informację, który kolor żarówki
Państwo wybierają w przeciwnym wypadku żarówki wysyłane
będą losowo!
Produkt przeznaczony do użytku domowego oraz profesjonalnego,
doskonale nadający się do różnego rodzaju podświetleń takich jak np.
●
●
●
●

wystawy sklepowe
bary
galerie
meble
wnętrza pomieszczeń

>>Baza E27<<

Sprzedawany produkt jest
nieużywany, oryginalnie
zapakowany
Żarówki posiadają
certyfikaty CE oraz RoHS kupując u nas
otrzymujesz sprawdzony i
bezpieczny produkt
najwyższej jakości.
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