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NECHTE SVÁ SVĚTLA VYNIKNOUT A TÍM CELÝ VŮZ!

Perfektní způsob, jak si upravit světla a vzhled vozu podle vlastních představ

Režim:
Pomocí dálkového ovladače lze volit jednotlivé barvy či přednastavené režimy. 
Nebo se dá zapnout možnost blikání podle hudby. (na jednotce je mikrofon).
Díky 3M nálepce na zadní straně světla se dá přilepit na patřičné místo.
Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

Vlastnosti

 Široká škála využití: Lze 
použít jako dekorativní 
zvýraznění vašeho vozu.

Technické parametry

 napájecí napětí: 12 V ( + 12V červený 
drát, - zem černý drát)

 světelný zdroj: 4x LED pásek 

 odolné teplu, vodě i otřesům

 minimální spotřeba energie

 rozměr světla: 90 x 13 mm / 120 x 13 
mm

 délka kabelu včetně světla   2x 120 cm
                                                      2x 170 cm

Balení obsahuje:

 1ks jednotka + 4 x světlo
 1x Dálkové ovládání

Pásky nemají homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

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



95RGB-SET07-1

NECHTE SVÁ SVĚTLA VYNIKNOUT A TÍM CELÝ VŮZ!

Perfektní způsob, jak si upravit světla a vzhled vozu podle vlastních představ

Režim:
Pomocí dálkového ovladače lze volit jednotlivé barvy či přednastavené režimy. 
Nebo se dá zapnout možnost blikání podle hudby. (na jednotce je mikrofon).
Díky 3M nálepce na zadní straně světla se dá přilepit na patřičné místo.
Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

Vlastnosti

 Široká škála využití: Lze 
použít jako dekorativní 
zvýraznění vašeho vozu.

Technické parametry

 napájecí napětí: 12 V ( + 12V červený 
drát, - zem černý drát)

 světelný zdroj: 4x LED pásek 

 odolné teplu, vodě i otřesům

 minimální spotřeba energie

 rozměr světla: 90 x 13 mm / 120 x 13 
mm

 délka kabelu včetně světla   2x 120 cm
                                                      2x 170 cm

Balení obsahuje:

 1ks jednotka + 4 x světlo
 1x Dálkové ovládání

Pásky nemají homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

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



95RGB-SET07-1

NECHTE SVÁ SVĚTLA VYNIKNOUT A TÍM CELÝ VŮZ!

Perfektní způsob, jak si upravit světla a vzhled vozu podle vlastních představ

Režim:
Pomocí dálkového ovladače lze volit jednotlivé barvy či přednastavené režimy. 
Nebo se dá zapnout možnost blikání podle hudby. (na jednotce je mikrofon).
Díky 3M nálepce na zadní straně světla se dá přilepit na patřičné místo.
Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

Vlastnosti

 Široká škála využití: Lze 
použít jako dekorativní 
zvýraznění vašeho vozu.

Technické parametry

 napájecí napětí: 12 V ( + 12V červený 
drát, - zem černý drát)

 světelný zdroj: 4x LED pásek 

 odolné teplu, vodě i otřesům

 minimální spotřeba energie

 rozměr světla: 90 x 13 mm / 120 x 13 
mm

 délka kabelu včetně světla   2x 120 cm
                                                      2x 170 cm

Balení obsahuje:

 1ks jednotka + 4 x světlo
 1x Dálkové ovládání

Pásky nemají homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

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



95RGB-SET07-1

NECHTE SVÁ SVĚTLA VYNIKNOUT A TÍM CELÝ VŮZ!

Perfektní způsob, jak si upravit světla a vzhled vozu podle vlastních představ

Režim:
Pomocí dálkového ovladače lze volit jednotlivé barvy či přednastavené režimy. 
Nebo se dá zapnout možnost blikání podle hudby. (na jednotce je mikrofon).
Díky 3M nálepce na zadní straně světla se dá přilepit na patřičné místo.
Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

Vlastnosti

 Široká škála využití: Lze 
použít jako dekorativní 
zvýraznění vašeho vozu.

Technické parametry

 napájecí napětí: 12 V ( + 12V červený 
drát, - zem černý drát)

 světelný zdroj: 4x LED pásek 

 odolné teplu, vodě i otřesům

 minimální spotřeba energie

 rozměr světla: 90 x 13 mm / 120 x 13 
mm

 délka kabelu včetně světla   2x 120 cm
                                                      2x 170 cm

Balení obsahuje:

 1ks jednotka + 4 x světlo
 1x Dálkové ovládání

Pásky nemají homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

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



95RGB-SET07-1

NECHTE SVÁ SVĚTLA VYNIKNOUT A TÍM CELÝ VŮZ!

Perfektní způsob, jak si upravit světla a vzhled vozu podle vlastních představ

Režim:
Pomocí dálkového ovladače lze volit jednotlivé barvy či přednastavené režimy. 
Nebo se dá zapnout možnost blikání podle hudby. (na jednotce je mikrofon).
Díky 3M nálepce na zadní straně světla se dá přilepit na patřičné místo.
Snadno se instaluje a používá, není třeba provádět složitou instalaci ve voze.

Vlastnosti

 Široká škála využití: Lze 
použít jako dekorativní 
zvýraznění vašeho vozu.

Technické parametry

 napájecí napětí: 12 V ( + 12V červený 
drát, - zem černý drát)

 světelný zdroj: 4x LED pásek 

 odolné teplu, vodě i otřesům

 minimální spotřeba energie

 rozměr světla: 90 x 13 mm / 120 x 13 
mm

 délka kabelu včetně světla   2x 120 cm
                                                      2x 170 cm

Balení obsahuje:

 1ks jednotka + 4 x světlo
 1x Dálkové ovládání

Pásky nemají homologaci – určeno pouze pro sportovní účely, nepoužívat na veřejných komunikacích.

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




