Altijd al de perfecte sfeer willen creëren in ieder gewenste ruimte? Dan biedt
de RGB LED-strip van YURDA de perfecte oplossing. Je vormt en buigt de Led
strip in alle richtingen. Dankzij de meegeleverde klemmen en de
dubbelzijdige plakrand op de strip is kun je het overal bevestigen. De
verlichting van de Led-strip is te bedienen via de meegeleverde
afstandsbediening.

Zorg voor een buitengewone ervaring
Creëer een prettige sfeeromgeving die gepaard gaat met een hoge
lichtopbrengst. Verrijk jouw leefomgeving met een prachtige
kleurencombinatie afkomstig van de strakke en flexibele LED-strips. Overal
waar jij wilt zijn ze te plaatsen. Door de enorme flexibiliteit van de strips zijn ze
af te knippen en gemakkelijk te plakken op de plekken waar jij een lichtsfeer
wilt hebben.

Prachtige kleurencombinaties
Deze LED-strip beschikt over vele kleuren en heeft de mogelijkheid om deze
kleuren te combineren. Hierdoor is het mogelijk om prachtige combinaties te
creëren en de gezelligheid te laten overheersen. Op de meegeleverde
afstandsbediening heb je de opties om de kleuren te combineren, en
verschillende snelheden te installeren.
LET OP: De optie ‘’white’’ op de afstandsbediening is geen witlicht maar een
algemene kleurencombinatie.

Aanpasbare lengte en dubbelzijdige plakrand
Deze flexibele RGB LED-strip is 5m lang en overal op te gebruiken. De LED-strip
valt korter te knippen op de aangegeven plekken. Dus is 5m iets te lang? Of wil
je de 5m verspreiden op verschillende plekken? Geen probleem, met deze
unieke LED-strip is dat mogelijk!
Door de dubbelzijdige plakrand op de LED-strip en de bijbehorende onderdelen
is deze overal gemakkelijk te bevestigen.

Mini controller
De meegeleverde mini-controller is uitgerust met een infraroodsensor met een
bereik van tot wel 8 meter. Zo kan jij gemakkelijk op afstand de kleuren van je
Led-strip veranderen. Zorg ervoor dat je de controller wel direct op het
hoofdapparaat van de LED-strip kan richten. De controller is gemakkelijk te
bedienen en vanwege zijn kleine maat ook snel op te bergen.

YURDA LED-strip
• Prachtige kleurencombinaties
• Geleverd met afstandsbediening
• Makkelijk te installeren
• Stevige plakrond
• Flexibel

