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LED 12V strips
Onze LED strips hebben we in twee lichtkleuren: warmwit (2700K) en in extra warmwit (2450K). Alle strips
hebben een hoge CRIÂ > 90, dus alle kleuren kan je goed herkennen. Ook geven deze LED strips een
heleboel licht, per meter strip is het evenveel licht als een 40W of 75W gloeilamp.

Iedere LED strip kan iedere 2,5 cm (14 W/meter) of iedere 5 cm (7 W/meter) doorgeknipt worden. Je kan met
de connector aan het LED strip restant weer een nieuwe aansluiting maken, zodat je geen LED strip
ongebruikt hoeft te laten.
De LED strips moeten allemaal gevoed worden met 12V DC (gelijkstroom). Daar hebben we een serie LED
12V transformatoren voor in huis die 230V omzetten in 12V gelijkstroom.
De 12V LED strip kan perfect gedimd worden met onze op afstand bedienbare LED dimmer.
We verkopen al onze strips in de lengten van 1, 2, 3, 4 en 5 meter, zodat er altijd wel een passende lengte
beschikbaar is en je niet veel te veel strips moet kopen.
Heb je een strip van 3 meter of langer, dan is het bij de 14W meter strips voor een maximale lichtopbrengst
aan te bevelen de beide einden van de strip van stroom te voorzien, wij hebben gezorgd dat aan beide
einden alvast een snoer aan de strip is gemonteerd.

LED strip 7W/m Warmwit
â€¢ 12V DC
â€¢ 7 W/meter
â€¢ Warmwit
â€¢ 1, 2, 3, 4 en
5 meter
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LED strip 7W/m Extra-Warmwit
â€¢ 12V DC
â€¢ 7 W/meter
â€¢ Extra warm
â€¢ 1, 2, 3, 4 en
5 meter
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LED strip 7W/m Warmwit silicone
â€¢ 12V DC
â€¢ 7 W/meter
â€¢ Warmwit
â€¢ 1, 2, 3, 4 en
5 meter
â€¢ Silicone
LED strip 14W/m Warmwit
â€¢ 12V DC
â€¢ 14 W/meter
â€¢ Warmwit
â€¢ 1, 2, 3, 4 en
5 meter

LED strip 7W/m Extra-Warmwit silicone
â€¢ 12V DC
â€¢ 7 W/meter
â€¢ Extra warm
â€¢ 1, 2, 3, 4 en
5 meter
â€¢ Silicone
LED strip 14W/m Extra-Warmwit
â€¢ 12V DC
â€¢ 14 W/meter
â€¢ Extra warm
â€¢ 1, 2, 3, 4 en
5 meter

LED strip 14W/m Warmwit silicone
â€¢ 12V DC
â€¢ 14 W/meter
â€¢ Warmwit
â€¢ 1, 2, 3, 4 en
5 meter
â€¢ Silicone

LED strip 14W/m Extra-Warmwit silicone
â€¢ 12V DC
â€¢ 14 W/meter
â€¢ Extra warm
â€¢ 1, 2, 3, 4 en
5 meter
â€¢ Silicone

Dubbelzijdig tape Ultra mount, 12 mm, transparant
€ 12,95

â€¢ Dubbelzijdig
â€¢ Sterke hechting
â€¢ Kan tegen warmte
â€¢ Voor vlakke delen
â€¢ Transparant
â€¢ Breedte: 12 mm
â€¢ Lengte: 50 meter [Meer informatie...]

Dubbelzijdig tape Multitack, 12 mm, transparant
€ 12,25
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â€¢ Dubbelzijdig
â€¢ Perfect voor profielen
â€¢ Kan tegen warmte
â€¢ Sterke hechting
â€¢ Dun: 0,8 mm
â€¢ Breedte: 12 mm
â€¢ Lengte: 5 meter [Meer informatie...]

Dubbelzijdig foam tape, 12 mm, zwart
€ 11,95

â€¢ Dubbelzijdig
â€¢ Sterke hechting
â€¢ Kan tegen warmte
â€¢ Breedte: 12 mm
â€¢ Lengte: 10 meter
â€¢ Dikte: 0,2 mm [Meer informatie...]

LED Strip 8 mm klik connector
€ 0,75

â€¢ Strip connector
â€¢ Geschikt voor 12V
â€¢ Alleen klikken
â€¢ Stripbreedte: 8 mm
[Meer informatie...]
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Strip 11 mm soldeer connector
€ 1,35

â€¢ Strip connector
â€¢ Geschikt voor 12V
â€¢ Solderen
â€¢ Voor silicone strip
â€¢ Stripbreedte: 11mm
[Meer informatie...]

LED Strip 8 mm profiel 1612 1 meter
€ 8,95
â€¢ Strip profiel
â€¢ Strakke uitstraling
â€¢ Egaal lichtbeeld
â€¢ Stripbreedte: tot 11 mm
[Meer informatie...]

LED Strip 8 mm profiel 1612 2 meter
€ 14,95

â€¢ Strip profiel
â€¢ Strakke uitstraling
â€¢ egaal lichtbeeld
â€¢ Alleen afhalen
â€¢ Stripbreedte: tot 11 mm
[Meer informatie...]
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LED Strip 12 mm hoek profiel 2016
€ 9,95
â€¢ Strip profiel
â€¢ Strakke uitstraling
â€¢ Hoek montage
â€¢ Egaal lichtbeeld
â€¢ Stripbreedte: tot 11 mm
[Meer informatie...]

LED Strip 11 mm vloer profiel 1908
€ 8,95
â€¢ Strip profiel
â€¢ Kan belopen worden
â€¢ Strakke uitstraling
â€¢ Egaal lichtbeeld
â€¢ Stripbreedte: tot 11 mm
[Meer informatie...]

LED Strip 12 mm verzonken profiel 2507
€ 8,95
â€¢ Strip profiel
â€¢ Strakke uitstraling
â€¢ Verzonken
â€¢ Egaal lichtbeeld
â€¢ Stripbreedte: tot 12 mm
[Meer informatie...]
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