plazmova lampa maxi

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI gu?a

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 508a MAXI gu?a

Plazmová lampa so super ve?kou sklenenou gu?ou. Vo vnútornej ?asti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je ve?mi príjemný na
relaxáciu, a po jej dotknutí sa hne? plazmové svetlo za?ne meni?.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena57,48 €
Predajná cena bez DPH47,90 €

Opýtajte sa na tento produkt
VýrobcaManufacturer

Popis
Plazmová lampa ( plazmová gu?a) so super ve?kou sklenenou gu?ou. Vo vnútornej ?asti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je ve?mi
príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hne? plazmové svetlo za?ne meni?, jedná sa o ve?mi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom
rúk...
Celková výška lampy je 29cm.
Priemer skla - gule 19,5cm.
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Obvod sklenenej ?asti je až 63 cm.
Plazmové efekty tiež reagujú na zvukové efekty, to je že plazmové svetlo pulzuje pod?a rytmu hudby.
Zariadenie má všetky EU certifikáty. (CE, GS, SAFETY EMC, TUV).
Sta?í zapoji? do elektrickej siete a modro ružovo fialových svetelných tónov lú?e sa budú rozpty?ova? z jadra po povrchu gule. Ak sa dotknete
povrchu gule, svetlo sa zameria presne na bod Vášho dotyku.
Lampa je 29 centimetrov vysoká a každý by ju chcel ma? na svojom pracovnom stole.
Plazma reaguje na Vaše dotyky.
Auto vypínanie v závislosti na rytme hudby.
AC adaptér.
Rozmery: Celková výška lampy je 29cm.
Plazmová lampa by nemala pracova? dlhšie ako 120 min. Po uplynutí danej doby je nutne aspo? na domu 30 min lampu vypnú?. Lampu
nenechávajte bez dozoru a kvôli bezpe?nosti je nutne pri vašej neprítomnosti plazmovú lampu úplne vypnú?, aj sie?ový adaptér.
Nejedná sa o žiadnu umelohmotnú malú gu?u ako nájdete v klasickom ve?koobchode.
{hsjp gallery|plazmova_lampa|Caption(optional)}

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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