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модел примерен вид IP характеристики цена
MODEL VIEW CLASS Description BGN/1

PLBG-LWW-2-36P IP65

36 бр.(R:12,G:12,B:12) LED-1W; 
45°, 55W

режими: независим и DMX
вграден контролер и 2x XLR3
размери: 334х150х172 мм

403.00 лв

PLBG-LWW-5-12P-L400 IP65

12 бр.(R:4,G:4,B:4) LED-1W; 
47W; 

режими: независим и DMX
вграден контролер и 2x XLR3
дължина 440х62х130 мм

224.00 лв

PLBG-LWW-5-36P-
L1000 IP65

36 бр.(R:12,G:12,B:12) LED-1W; 
88W; режими: независим и

вграден контролер DMX +XLR3
дължина 1120х82х130 мм

430.00 лв

PLBG-LWW-3-60P-3CH IP20

60 бр.(R:20,G:20,B:20) LED-1W; 
3 channels, 20 pixels, 45°, 80W
режими: независим и DMX

вграден контролер и 2x XLR3
размери: 1000х60х90 мм

635.00 лв

PLBG-LWW-4-12P-L500 IP20

12 бр.(R:4,G:4,B:4) LED-1W; 
25°, 28W

режими: независим и DMX
вграден контролер и 2x XLR3
размери: 500х63х163 мм

196.00 лв

Всички модели са с вградено захранване за директно включване в мрежово напрежение, 
DMX512  контролер и 2 букси (вх./изх.) XLR3 за външно управление. 

Възможност за включване поединично и/или в групи с общо управление (master/slave).

подходящи както за професионалисти, така и за любители осветители.

Вграденият контролер има LED дисплей на задната страна за настройки и 
визуализация на програмите и режимите на работа.
режими: независим - вградени програми: 7 статични цвята, 7 преливащи 
се,  димиране (fading), блиц ефект; DMX512 (master/slave) и XLR3; 
възможност за свързване на поредица от прожектори (ръчно избиране на 
адрес), включване към външен компютър за управление през 
специализиран софтуер.

G3‐7‐СВЕТОДИОДНИ СЦЕНИЧНИ ОСВЕТИТЕЛИ

G3‐7‐2‐ЛИНЕЙНИ СВЕТОДИОДНИ ФОНОВИ ОСВЕТИТЕЛИ

Промоционални цени за налични на склад количества
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МОДЕЛ примерен вид IP характеристики цена

MODEL VIEW CLASS Description BGN/1

PLBG-S12RGB-PL
професионален фонов осветител 

36x1W RGB, 1м DC24V, 44W
5м RGB DIN6 кабел

440.00 лв

PLBG-S6RGB-PL
професионален фонов осветител 

18x1W RGB, 0.55 м DC24V, 22W
5м RGB DIN6 кабел

270.00 лв

PLBG-S12RGB-PS
професионален фонов осветител 

36x1W RGB, 0.27 м DC24V, 44W
5м RGB DIN6 кабел

n.a.

PLBG-S6RGB-PS
професионален фонов осветител 

18x1W RGB, 0.17 м DC24V, 22W
5м RGB DIN6 кабел

275.00 лв

PLBG-JB1-5
JUNCTION BOX 24.00 лв

фасадни фонови осветители, подходящи за архитектурно и сценично осветление

Фонови осветители с висок клас на безопасност IP66. Работят на безопасно стабилизирано 
напрежение 24V DC. 

Дифюзер - специално тонирано закалено стъкло. XLR3 кабели (5 метра) за вход и изход. Позволяват 
свързване в серия и групи чрез специална разклонотелна кутия (juntion box). Съвместими с RGB и 

DMX512 контролери предлагани от фирмата.

Професионални фонови осветители, RGB, 24VDC, IP 66

Информация за технически параметри и цени на контролерите, както и други модели 
вижте в ценовата листа за RGB и  DMX контролери, или в сайта на фирмата.

Всички цени са франко склад/магазин на продавача, с начислен ДДС, за наличните количества

Всички сценични осветители (фонови и прожектори) се отличават с ниска консумация, мощен светлинен 
поток, лесно управление на цветовете и нюансите, дълъг експлоатационен живот и факта, че не 

загряват, не отделят вредни емисии и трептения като халогенните.

разклонителна кутия с вградена схема за 
балансиране и синхронизация на нивата 
при включване на повече от 1 осветител.

Служи за удобно съединение на 5 
осветителя чрез DIN6 кабел, при 

използване на едно захранване и един 
контролер към веригата.

Всички кабели и кутията са с клас IP66.

IP66

IP66
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