LEDDY SLIM

LEDDY SLIM – lampy ledowe do zbiorników otwartych!
W ofercie AQUAEL pojawiły się nowe produkty – eleganckie i nowoczesne lampy ledowe LEDDY SLIM przeznaczone do oświetlania zbiorników otwartych (bez pokrywy), tak słodkowodnych, jak i morskich.
LEDDY SLIM to zupełnie nowa propozycja na rynku. Zawierają
starannie dobrane diody LED, które zapewniają idealne oświetlenie zbiornika gwarantując doskonałe warunki do życia dla
jego mieszkańców oraz wyjątkowy efekt wizualny. Są wykonane z odpornego na korozję, łatwego do utrzymania w czystości
szkła. Płaski, futurystyczny kształt i modny, biały kolor sprawiają
że doskonale komponują się z nowoczesnymi zbiornikami akwariowymi i świetnie wyglądają w każdym wnętrzu. Poza tym są
uniwersalne – rozsuwane wsporniki umożliwiają ich instalowa-

Argumenty sprzedaży:
• energooszczędne (zużywają o połowę energii
mniej niż tradycyjne świetlówki)
• długowieczne (do 50 tys. godzin pracy)
• uniwersalne (do zbiorników o różnej długości)
• również do akwariów o niestandardowych
rozmiarach
• modny, biały kolor
• płaski, nowoczesny kształt
• cztery wersje zestawów diód (SUNNY, PLANT,
MARINE, ACTINIC)
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nie na akwariach o różnej długości, w tym również na zbiornikach
o niestandardowych rozmiarach. Szeroka gama modeli umożliwia efektywne oświetlenie akwarium o długości od 20 do 120 cm.
Lampy LEDDY SLIM są dostępne w czterech wersjach: SUNNY
(temperatura barwowa 6500 K) i PLANT (8000 K) do akwariów
słodkowodnych, w tym do zbiorników roślinnych oraz MARINE
(temperatura barwowa 10000 K) i ACTINIC (20000 K) do akwariów
morskich. W ofercie znajdą się modele do oświetlania zbiorników
o długości od 20 do 120 cm (LEDDY SLIM 20, LEDDY SLIM 50-70,
LEDDY SLIM 80-100, LEDDY SLIM 100-120). Dzięki zastosowaniu
diod LED nie wymagają częstego wymieniania na nowe oraz zużywają o połowę energii elektrycznej mniej niż tradycyjne świetlówki.
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