e-mail: drogeria@wispol.eu
tel. : 177707177

NeoNail Lampa LED 9W L2-2 5130
www.wispol.tiointeractive.pl/neonail-lampa-led-9w-l2-2-5130-produkt-38038.html

Cena brutto:

189.00 zł

BEZPRZEWODOWA LAMPA LED 9 W L2-2

INFORMACJE:
- Nowy model lampy ledowej przeznaczony do utwardzania lakieru hybrydowego oraz żeli ledowych,
- Mała, poręczna lampa, idealna dla domowych zastosowań lub osób prowadzących mobilny gabinet kosmetyczny,
- Wbudowany akumulator pozwala na blisko godzinną pracę lampy bez konieczności ładowania urządzenia. Świetnie sprawdza się w
podróży,
- Jej nowoczesny, ergonomiczny design idealnie wpasowuje się w najmodniejszy, minimalistyczny trend,
- Lampa posiada timer: 30 oraz 60 sekund. Wystarczy podłączyć do gniazdka i następnie ustawić pożądany czas za pomocą włącznika.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:
1. Wsuń dłoń z nałożonym lakierem hybrydowym lub żelem pod lampę, tak by diody świeciły bezpośrednio na nie,
2. Uruchom urządzenie za pomocą przycisku O/I:
- 1 naciśnięcie - urządzenie będzie działać przez 30 sekund,
- 2 naciśnięcia - urządzenie będzie działać przez 60 sekund,
- 3 naciśnięcia - wyłączenie urządzenia,

3. Lampa posiada wbudowany akumulator. By go naładować należy podłączyć urządzenie do bezpiecznego źródła zasilania:
- niebieska dioda świeci przez cały cykl ładowania akumulatora, a po naładowaniu gaśnie,
- czerwona dioda sygnalizuje rozładowany akumulator.
4. Urządzenie w pełni naładowane działa przez około 1 godzinę.

PARAMETRY:
- Moc: 9 W (3 diody 3 W)
- Waga: 111 g
- Napięcie: 100-220V, 50-60 Hz
- Napięcie LED: 5 V, 0.5 A
- Długość fali: 395 - 405
- Akumulator wbudowany: 3.7 V / 950 mA
- Timer: 30 i 60 sekund
- Adapter (końcówka ładowarki) posiada wejście USB
- Długość zwijanego przewodu z końcówką USB/ micro USB: 75 cm

WYMIARY LAMPY:
- szerokość: 16 cm
- głębokość: 6,2 cm
- wysokość: 5 cm
Uwaga: Lampa nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Nie powinna pracować dłużej niż 15 minut w ciągu godziny (czas ten wystarcza na
zrobienie dwóch dłoni).

OPAKOWANIE ZAWIERA:
- bezprzewodową lampę LED 9 W L2 - 2 białą
- kartę gwarancyjną

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

