LED Digitale RGB Strip - 7,2W/m - 5m - IP65 - WS2811

LED Digitale RGB Strip - 7,2W/m - 5m - IP65 - WS2811

5 meter/rol

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 33,05
€ 33,05

Vraag een scherpe offerte aan!

Beschrijving
Digitale RGB LED strips zijn voorzien van een WS2811 chip. Met deze strips is het mogelijk om veel meer effecten te maken in vergelijking met
een standaard RGB LED Strip. Deze laatste geeft over de gehele lengte dezelfde kleur terwijl de ingebouwde WS2811 chip op de digitale LED
strip ervoor zorgt dat ieder LED segment (3 LED's) op de strip individueel aangestuurd kan worden. Op deze manier is het mogelijk om
tientallen effecten te maken die instelbaar zijn met behulp van de controller met afstandsbediening (los verkrijgbaar). De afstandsbediening
werkt eenvoudig door de kleuraanduidingen en het gebruik van symbolen. Het is mogelijk om direct een vaste kleur te kiezen, door
programma’s heen te bladeren, de snelheid van een programma bepalen en het licht te dimmen. Ook is er een sneltoets naar het ‘Auto’
programma. Een erg mooie feature want hiermee worden alle programma’s achter elkaar afgespeeld. Dit zorgt voor een enorme variatie en
urenlang kijkplezier.

Product specificaties:
Artikelnummer: MP210005
Merk: QUALEDY®
Verbruik: 7,2 Watt/meter
Voltage: 12V DC
Lichtsterkte: 450 Lumen (R=150Lm G=150Lm B=150Lm) per meter
Lichtkleur: RGB
Kleurweergave-index (CRI): > 80 Ra
Stralingshoek: 120°
Aantal LED's/meter: 30 SMD5050 per meter
Afmetingen: B: 10 mm H: 4 mm L: 5 meter
Beschermingsgraad: IP65 (waterdicht)
Branduren: 30.000 uur
Dimbaar: Ja
Certificaten: CE, RoHS
Exclusief voedingsadapter, digitale RGB Bluetooth Controller en 14-key RGB afstandsbediening (los verkrijgbaar)

Toepassingen en omschrijving:
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Onder de (keuken)kastjes, in plafonds, de mogelijkheden zijn eindeloos!
*) Prijs bij minimale afname van 10 stuks
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