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Kategória úsporné osvetlenie Popis produktu Predajná cena s DPH

LED E27 kategória/rada: BASIC, tvar: Classic A60
príkon: 12 W, náhrada za žiarovku: 75 W
farba svetla: teplá biela
teplota chromatičnosti: 3 000 K
svetelný tok: 1 055 lm, svetelná účinnosť: 88 lm/W
energetická trieda: A+
uhol vyžarovania: 220°
životnosť: 25 000 hodín, počet spínacích cyklov: 15 000
index podania farieb (CRI): Ra >80
štartovacia doba: 0 s 
typ čipov: 2835, počet čipov: 14
napätie: 230 V~/50 Hz
rozmer: 60 x 110 mm

5,90 ◊

LED E14 R50 kategória/rada: CLASSIC, tvar: Reflektor R50
príkon: 6 W, náhrada za žiarovku: 42 W 
farba svetla: teplá biela 
teplota chromatičnosti: 3 000 K 
svetelný tok: 500 lm, svetelná účinnosť: 83 lm/W 
energetická trieda: A+
uhol vyžarovania: 120°
životnosť: 30 000 hodín, počet spínacích cyklov: 15 000
index podania farieb (CRI): Ra >80 
štartovacia doba: 0 s 
typ čipov: 2835, počet čipov: 14, 
napätie: 230 V~/50 Hz
rozmer: 50 x 88 mm

2,40 ◊

LED E14 Candle kategória/rada: BASIC , tvar: Candle
príkon: 6 W, náhrada za žiarovku: 42 W
farba svetla: teplá biela
teplota chromatičnosti: 3 000 K
svetelný tok: 500 lm, svetelná účinnosť: 83 lm/W
energetická trieda: A+
uhol vyžarovania: 250°
životnosť: 20 000 hodín, počet spínacích cyklov: 15 000 
index podania farieb (CRI): Ra >80 
štartovacia doba: 0,1 s
typ čipov: 2835, počet čipov: 5
napätie: 230 V~/50 Hz
rozmer: 38 x 100 mm

1,90 ◊

ZSE doplnkový tovar 

* Produktový list je platný pre všetky ZSE centrá.
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Kategória úsporné osvetlenie Popis produktu Predajná cena s DPH

LED E14 Mini Globe kategória/rada: BASIC, tvar: Globe Mini 
príkon: 6 W, náhrada za žiarovku: 42 W
farba svetla: teplá biela
teplota chromatičnosti: 3 000 K 
svetelný tok: 500 lm, svetelná účinnosť: 83 lm/W
energetická trieda: A+
uhol vyžarovania: 270°
životnosť: 20 000 hodín, počet spínacích cyklov: 15 000
index podania farieb (CRI): Ra >80 
štartovacia doba: 0,1 s
typ čipov: 2835, počet čipov: 5
napätie: 230 V~/50 Hz
rozmer: 45 x 80 mm

1,90 ◊

LED GU10 kategória/rada: CLASSIC , tvar: Reflektor 
príkon: 4 W, náhrada za žiarovku: 30 W 
farba svetla: teplá biela 
teplota chromatičnosti: 3 000 K 
svetelný tok: 320 lm, svetelná účinnosť: 80 lm/W 
energetická trieda: A+
uhol vyžarovania: 130°
životnosť: 30 000 hodín, počet spínacích cyklov: 15 000 
index podania farieb (CRI): Ra >80 
štartovacia doba: 0 s 
typ čipov: 5050, počet čipov: 24 
napätie: 230 V~/50 Hz
rozmer: 50 x 56 mm

2,30 ◊

Kategória elektro doplnky Popis produktu Predajná cena s DPH

Prepäťová ochrana 5 zásuviek
dĺžka kábla: 3 metre
max. záťaž: 2 300 W
napätie/prúd: 230V~/10 A max.
ON/OFF tlačidlo
ochrana proti prehriatiu
max. zaťažovací prúd všetkých pripojených zariadení nemôže 
prekročiť 10 A

11,90 ◊

Wattmeter merač spotreby elektrickej energie
max. záťaž: 3 680 W
napätie/prúd: 230 V~/16 A max.
rozsah merania: 2 W – 3680 W
bezdrôtové: nie
detské clonky: áno
max. zaznamenaný čas: 999 hodín
záložný akumulátor: 3,6 V; 40 mAh, 
NiMH (gombíková batéria 3x1,2 V)
rozsah spotreby elektrickej energie: 0 kWh – 999 kWh

17 ◊
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* Produktový list je platný pre všetky ZSE centrá.
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Kategória elektro doplnky Popis produktu Predajná cena s DPH

Digitálne spínacie hodiny napätie: 230V~/50 Hz
min. nastavený čas: 1 minúta
rozptyl: +-1 minúta za mesiac
max. zaťaženie: 16 A, 3 680 W
pracovná teplota: -10 až +40°C
8 nastaviteľných programov
možnosť manuálneho alebo automatického ovládania
12/24 hodinový cyklus sa mení pomocou prepínača
možnosť nastavenia letného času

13,90 ◊

Set zásuviek na diaľkové ovládanie 3x zásuvka a 1x diaľkový ovládač
max. 3680 W, AC 230 V~/ 16A
možnosť ručného zapnutia a vypnutia
detská poistka
LED indikácia
dosah signálu na otvorenom priestranstve: 30 m
prenosová frekvencia: 433,92 MHz
napájanie: diaľkový ovládač: 2 x A13 / LR44 batérie (súčasť 
balenia)
Zásuvky: AC 230V~, 50 Hz
stabilizátor napätia

24,90 ◊

Kategória zdravie Popis produktu Predajná cena s DPH

Tlakomer Microlife + darček teplomer plnoautomatický digitálny tlakomer Microlife BP 3AG1
meranie pulzu a tlaku krvi
oscilometrická metóda merania
PAD technológia – zaznamenáva a upozorní na srdovú arytmiu
30 pamätí
veľkosť manžety M (22-32 cm)
identifikácia chýb a porúch
automatické vypnutie prístroja
4 alkalické batérie AA súčasťou balenia
sieťový adaptér súčasťou balenia
teplomer MT 3001 ako darček 

40 ◊

Kategória úspora vody Popis produktu Predajná cena s DPH

Úsporná sprchová hlavica 3 nastavenia prietoku
prietok 5,7-6 litrov pri tlaku 0,4 MPA
štandardná sprchová hlavica má spotrebu približne 16 litrov
dĺžka: 23 cm
priemer: 10 cm
hrúbka: 3 cm

14,90 ◊
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Úsporná sprchová hlavica 

* Produktový list je platný pre všetky ZSE centrá.


