
Moodlight stämningsbelysning är uppladdningsbara flyttbara stämningslampor 

som lyser trådlöst i oändligt många färger och variationer. De energisnåla multi-

funktionella LED-lamporna skapar behaglig stämning både ute och inne, som be-

lysning, med sin funktion och med sin stilfulla design. Moodlight är tillverkade av 

stöttålig återvinningsbar polyeten som står emot hårda miljöer som poolvatten 

(klor), havsvatten samt tål regn, snö och kyla. - Mysigt, praktiskt & funktinellt!

Trådlös & bärbar | Väldigt lång lystid | Stark energisnål RGB LED | Högklassigt batteri | Robust & tålig 

Enkel en-knapps-styrning | Dimmer i 4 steg | 4 färgskifningslägen | Fjärrkontroll ingår

Hög  
Mysfaktor

Vattentät IP68
Vattentålig IP65

Stöttålig

EnergisnålDirektval
16 färger

STÄMNINGSBELYSNING

Lyser trådlöst upp 
till 15 timmar

| Ute |  | Inne |

 | I stugan | | Nattlampa | 

| Mys |  | Party |

 | Alla väder |  | Året runt |



Lystid:
Lågt ljus:  ca 20 timmar
Medel:  ca 12 timmar
Maxbelysning/blinkprogram: ca 5 timmar
Laddstation medföljer de mindre lam-
porna. För de större medföljer laddsladd.
Fjärrkontroll medföljer. Räckvidd ca 3 m.

Färgspektrum: över 160.000 färger
Batteri: 3.7V 1750 mAh
AC-ingång: 100 ~ 230V 50 - 60 Hz
Utgång: DC 5V
Lysdioder: 16 vita, 36 färgdioder
Säkerhet: CE - FCC - ROHS - IP 68/ IP 65

www.moodlight.se
Beställ din moodlight på:  

www.riopool.se/moodlight

Tålighet: Sitttyngd 100 kg. Stöttålig, 
UV-reistent, Motståndskraftig mot klor 
& saltvatten. Passar inomhus, utomhus, 
Pool- & Spamiljö. Tål regn, snö, kyla mm.

• Inbyggt uppladdningsbart batteri lyser i 5-15 timmar (beroende på intensitet, 
färg, blinkprogram mm.) Små laddas på induktiv platta - stora med laddsladd.

• Styr med fjärrkontroll eller knapp under lampan:  
- Tryck en gång för att tända lampan. Håll in för att släcka lampan. 
- Tryck upprepade gånger för att bläddra mellan färger och färgskiftningsprogram.

• Direktval på fjärrkontrollen: tryck på knappen med önskad färg eller program etc.
• Ladda under dagen ca 6 timmar & lys under hela kvällen och natten upp till 15h.

SPECIFIKATIONER
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Moodlight FORMER
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SVAMP KUB FJÄRIL HUND BJÖRN MYSLAMPA

PYRAMID
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Moodlight    NATTLAMPA
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Moodlight FORMER
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Kombineras 
till sittgrupp

Laddnings- 
sladd ingår

VAS LITEN

STOR

Sladd

Moodlight    DRICKAKYL / VAS / KRUKA

ISHINK S ø27 L ø33

BAR

www.moodlight.se
Beställ din moodlight på:  

www.riopool.se/moodlight


