
LED-taxi

LED banner s nápisem TAXI, žlutý

LED panel s nápisem TAXI, určený pro umístění uvnitř vozidla, za okno.

Technické parametry:

 napájecí napětí 12V

 výkon 1,2W

 světelný zdroj: LED čipy COB

 rozměry: nápisu 47x135 / desky 58x180 mm

 pracovní teplota: -40℃~+80℃

 CL koncovka s vypínačem

 součást balení 2 ks přísavka

 délka kabelu 140 cm

Režim:
Pomocí přísavek nainstalujte na sklo vozu. Nesmí bránit výhledu z vozu.
Na CL napaječi je tlačítko ON / OFF pro rozsvícení / zhasnutí nápisu TAXI.
Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

Balení obsahuje:

 1ks jednotka s nápisem s CL kabel
 2 ks přísavka

Banner nemá homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na 

veřejných komunikacích.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10
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