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Tira LED RGB
#22849

Tira LED com iluminação RGB para adicionar um efeito de luz espetacular ao seu conjunto

Características principais
• Melhore instantaneamente a aparência da caixa do seu PC ou

conjunto de secretária com esta tira LED RGB
• Alimentada por USB ou Molex: Liga-se diretamente ao seu

PC/PSU
• Base adesiva, adere a muitas superfícies
• Comando remoto sem fios para criar modos de cor, brilho e luz:

piscar, pulsar, ofuscar e disco
• 16 modos de luz predefinidos (incluindo branco)
• Ampla regulação de intensidade com comprimento de 30 cm e

autonomia até 50.000 horas

O que está na caixa
• Tira LED RGB (30 cm)
• Telecomando com pilhas incluídas
• Cabo de alimentação USB/Molex (100 cm)
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• Ligação USB ou Molex
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RGB-illuminated LED strip for adding a spectacular
light effect to your setup
Instantly enhance the look of your PC case or desk setup with
this RGB LED strip. It is the perfect addition for a spectacular
light effect.

Light show
With the wireless remote control, you can set up the RGB strip
perfectly to your preferences. Adjust the brightness and
choose a light mode. Whether you go for fading, flashing or
disco lights, with the 16 pre-defined colours your PC will
always look good.

Easy connection
To connect the LED strip, you can either choose to plug it into
your PC for example via USB or via the Molex connector
directly into your PSU. The adhesive base will stick to many
surfaces for perfect outlining of the strip. It has a length of
30cm and a lifetime of over 50,000 hours!
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GERAL
Height of main product
(in mm)

310 mm Width of main product
(in mm)

10 mm

Depth of main product
(in mm)

3.5 mm Total weight 34 g
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