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SPECIFICATII TEHNICE 

LUMINI SOLO KIT – 1 bucata 

Proiector cu sursa led 

• Putere 80W 

• Modulele LED trebuie sa se pot schimba foarte usor  

• Minim 2 tipuri de module LED disponibile: daylight (temperatura de culorea 5600K) si tungsten 

(temperatura de culoare 3000K) 

• 4 bucati proiector lumina cu modul led  

• Buton rotativ pe spatele proiectorului care permite operarea locala 

• Corpul proiectorului va fi prevazut cu ventilator pentru racire astfel incat operarea locala sa se faca in 

conditii de siguranta maxima. 

• Sistem de alimentare care va permite alimentarea atat prin alimentator extern (90-260Vac @50/60Hz) 

sau cu baterii reincarcabile (11-17Vdc) 

• Proiectorul va fi echipat cu: o sursa LED cu temperatura de culoare 3000K, un voleu cu 4 aripi 

reglabile, plasa de protectie, accesorii de montare si o sursa de alimentare externa 90-260Vca  

Stativ lumini compact 

• Stativ de podea tip trepied 

• Inaltime maxima: minim 230cm 

• Greutate maxima: 1,3kg 

• Lungime: maxim 70cm (cand este strans)  

• 4 bucati stativ lumini compact de podea tip trepied 

• Adaptor de montare pentru lumini: Spigot 16mm 

Geanta de transport 

• geanta de transport din materiale usoare 

• 2 genti de transport 

• Trebuie sa poata transpota minim: 2 proiectoare cu sursa LED cu toate accesoriile descrise mai sus si 

2 stative de podea tip trepied. 

Baterie reincarcabila Li-Ion  

• Tensiune: 14.8V 

• Putere: 98Wh 

• Indicator luminos montat pe o laterala care permite vizualizare nivelului de incarcare a bateriei in orice 

moment, prin apasarea unui buton 

• 4 bucati baterii reincarcabile Li-Ion 

• Montura de tip V pentru posibilitatea de montare pe stativ  

Adaptor montare baterie reincarcabila pe stativ 

• 4 bucati adaptor special care permite montarea bateriilor pe stativul de lumini  

• Montura tip V pentru montarea bateriilor prevazute cu acelasi sistem de montare. 

Incarcator baterii 

• Incarcator pentru baterii Li-Ion de 14,8V 

• 2 sloturi pentru incarcarea simultana a 2 baterii 

• 1 bucata incarcator baterii 

• Incarcatorul este prevazut cu montura tip V cu sistem de blocare pentru securizare bateriilor in sloturi 

pe timpul incarcarii 


