
Dlaczego 
Spectro Light? 
Firma  SPECTRO LIGHT  mająca swoje korzenie 
w fi rmie Spectro Color, jest powstałą z innowacyjnej 
technologicznie myśli jej twórcy i założyciela 
Tomasza Braczkowskiego. Wieloletnie doświadczenie 
i prace nad fizyką świetlną pozwoliły połączyć 
przełomową technologię w dziedzinie oświetlenia 
ledowego z potrzebami biologicznymi roślin. Dzięki 
przeprowadzonym badaniom w Państwowym 
Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz 
w Insty tucie Ogrodnictwa HR w Strzelcach 
potwierdzone zostały najwyższej jakości walory 
oświetlacza Spectro Light. 

Główny cel, jakim było maksymalne odwzorowanie 
widma PAR został osiągnięty. Wyniki prac potwierdziły 
możliwości jakościowe i skuteczność powstałego 
patentu. Efekt został osiągnięty!

Pierwszy zamiennik lampy HPS.  
Najlepsze światło dla Twoich roślin…

Kluczowe cechy
• Pierwszy na świecie zamiennik lampy 

HPS. Najlepsze światło dla Twoich roślin

• Doskonała jednorodność światła 
zapewniająca równomierny wzrost

• Skrócenie cyklu wzrostu

• Poprawa koloru, wyglądu oraz smaku

• Najlepsze spektrum światła

• 5 letnia gwarancja na wszystkie nasze 
produkty

• Zaprojektowano i wyprodukowano w UE

• Największe zbiory, najmniejsza emisja 
ciepła, regulowana moc

spectro-light.com



super cichy 
wentylator 
24dB IP67

To najmniejszy oświetlacz z rodziny Spectro Light, ale 
nie dajcie się zwieść jego rozmiarom. 

Poprzez użycie najlepszych technologii z jego starszych 
braci, bije na głowę konkurencyjną 250W lampę 
sodową. Jego nowo zdefiniowane  spektrum światła 
i doskonały układ optyczny, gwarantuje jakość i  ilość 
Twoich zbiorów. 

Starter 100 doskonale sprawdzi się  w małych 
uprawach lub jako oprawa modułowa.

Jest idealnym rozwiązaniem do namiotów 80x80cm, 
gdzie pokaże na co go stać, gwarantując Tobie radość 
z uprawy i wysokiej jakości plony

Sprawdź nas, a już nigdy więcej nie powrócisz do lampy 
sodowej!

LED pełne spektrum lamp fi rmy 
Spectro Light 420-780nm

PPF (total) 122 μmol/s

Wydajność 2,05 μmol/J 

Zużycie energii 110W 

Wymiary 180x125x170mm

Obszar 80x80cm

Soczewki 120 ̊

Zamienniki 250W HPS

Zasilacz  wydajny zasilacz 96% 

Żywotność 100 000 h 

Waga 2.6 kg
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www.spectrolight.nl/ spectrolight.pl

Spektrum

Długość fali (nm)
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Measure take in growbox 80x80cm
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Rozkład światła w growbox o wymiarach 80 x 80 z wysokości 100 cm

2,05 μmol/J
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