
021150 Žárovka RGBW E27 5W  – IR dálkový ovladač 

 
Žárovka RGBW  
Technické parametry:  

- patice E27, napájecí napětí AC230V, příkon 5W, vyzařovací úhel 360° 
- ovládání pomocí IR ovladače do vzdálenosti 5m a 60° od žárovky 
- možnost ovládání několika žárovek najednou pomocí jednoho dálkového ovladače 
- IR ovladač napájení 1 baterie CR2025 3V je součástí ovladače, frekvence 38 kHz 

 
Pokud vypnete žárovku hlavním vypínačem nebo ovladačem, žárovka se po opětovném zapnutí rozsvítí 
do poslední nastavené barvy či efektu. 
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