Luxform Intelligente Hybride Solar lampen zijn standaard uitgerust met intelligent
energiemanagement.
Door gebruik te maken van Hybride techniek wordt het beste van twee werelden bij elkaar gebracht.
Het energiezuinige van solar en de zekerheid van licht het gehele jaar door.
De lamp is zelfdenkend en intelligent en verdeeld de opgeladen energie over 8 branduren. Tijdens
de wintermaanden kunt u de lamp op 50% van de lichtopbrengst/helderheid zetten, zodat de lamp
ook in de wintermaanden genoeg energie heeft om uw tuin te verlichten.
Luxform Solar Intelligente Hybride spotlamp “Montana"

99

Met zijn slanke, moderne design is deze Luxform Solar intelligente hybride LED-spot Montana
een praktische en decoratieve toevoeging aan de tuin. Deze lamp kan eenvoudig worden
geïnstalleerd met de meegeleverde grondpen om foto's, objecten of speciale struiken en
mogelijk bomen te verlichten. De grondpen kan eenvoudig in een bloembed worden gestoken
en natuurlijk langs een tuinpad in de grond. Dit model is voorzien van 1 warm witte LED met
een lichtopbrengst van 50 lumen, wat hoger is dan die van een traditionele solarlamp!

Luxform Solarlamp
Montpellier
• antraciet
• Softtone filament LED
• 5 lumen
• brandduur : 6 uur
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Luxform Solarspot Lazise
• antraciet kunststof
• Softtone SMD LED
• 5 lumen
• brandduur : 6 uur
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Luxform Solarlamp Rennes
• antraciet RVS
• Softtone 360° LED
• 5 lumen
• brandduur : 6 uur
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Luxform Solar bulb
• glas, kunststof en RVS
• Softtone LED
• brandduur : 6 uur
• aan- en uitschakelaar

Luxform Solarlamp Kodiak
• antraciet
• Glas & RVS
• Softtone filament LED
• 5 lumen
• brandduur : 6 uur
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Luxform Solarlamp
St. Tropez
• antraciet
• Softtone filament LED
• 5 lumen
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SECURITY SOLAR SALTA PIR

Luxform heeft binnen het assortiment Solar Intelligente Security verlichting een geweldige
2-kops wandlamp "Salta" met separaat solarpaneel. Het solarpaneel kan op een zonnige
plek geplaatst worden en heeft een 3 meter lange kabel naar de wandlamp. Hierdoor kan
de lamp op diverse plekken gemonteerd worden. De kunststof lamp wordt over een
wandbevestigingsplaat geschoven die middels pluggen en schroeven op de wand
gemonteerd wordt. Elke draaibare lampkop heeft 4 warm witte SMD-LEDs die samen 1000
Lumen licht geven bij activatie van de bewegingssensor. Op de lamp is een schakelaar
aangebracht waar gekozen kan worden hoe lang de lamp blijft branden: 30, 60 of 120
seconden. Zoals u kunt lezen een zeer complete beveiligingslamp!

Luxform Solarlamp Tacoma
• glas & RVS
• Softtone 360° LED
• 5 lumen
• aan & uit knop

Luxform Solarlamp Torino
• glas & RVS
• Softtone 360° LED
• 6 lumen
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Luxform Solarlamp Orange
•antraciet kunststof
•up & down softtone LED
•10 lumen
•brandduur : 6 uur
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open op zondag

Turnhoutsebaan 170 - 2400 Mol - www.hobbyland.be
folder geldig van 6 t.e.m. 18 september2022 en dit zolang de voorraad strekt.

Hobbyland is elke weekdag open van 9u tot 19u en op zaterdag en zondag van 9u tot 18u
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dip&da
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Generaal de Krahestraat 143
3970 Leopoldsburg

www.dipenda.be

huis&tuin

dip&da is open van maandag t.e.m. zaterdag van 9u tot 19u

