
The Grow Must Go On

Controlado por app

AGORA NOVO!
A primeira LED comandada por 
App para o cultivo de plantas

+
GC Grow-LED

Distribuidores:

Mannheimer Str. 9
DE-30880 Laatzen

+49 (0)511 866 557 0
info@mihaonline.de

miha-shop.de

  

● Ligação simples (“Plug & Play”) 
● Ligação sem complicações (GC-Signal)
● Aplicáveis de livre escolha (vários LEDs pro) 
● Programas predefinidos e personalizados
● Compatível com CG-WiFi e CG-Bar



GC-4 | 299,- €

GC-Bar single | 229,- €

Espectro de crescimento

Distribuição espectral1:1 Substituição de lâmpadas de vapor de sódio

Qualidade & Eficiência

Alimentado por WiFi

Espectro de floração

Espectro completo

GC-9 | 649,- €

GC-16 | 1.150,- €
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Os CG cluster foram desenvolvidos para a subs-
tituição direta das lâmpadas de vapor de sódio 
existentes.
Elas fornecem o mesmo rendimento de colheita 
com uma poupança energética de cerca de 40 por 
cento. Tanto a quantidade de luz como a cor da luz 
podem ser ajustadas às necessidades das respe-
tivas fases da cultura. A eficiência do nosso novo 
cluster-LED foi mais uma vez claramente reforçada! 
Foram montados apenas os melhores componen-
tes: Um chip COB com espectro completo PAR 
altamente eficiente forma o coração das lâmpadas. 
Este é complementado por chips OSRAM e CREE.

Ofereça às suas plantas apenas a luz que elas tam-
bém podem transformar melhor nas suas respeti-
vas fases de cultura. Ao mesmo tempo economize 
até 40 por cento de custos energéticos!

Distribuição da luz em: GC-4, -9 & -16:

O espectro de luz ainda se consegue adaptar 
mais individualmente no WiFi CG e no Bar CG: En-
contre a mistura de luz ideal para as suas culturas 
preferidas.
Além de programas predefinidos e personali-
zados para qualquer fase da cultura, também é 
possível simular o nascer e o pôr-do-sol ou pro-
gramar a distribuição de luz em tempo real.
Tudo comodamente a partir do sofá, com a app 
gratuita da Greenception! 

GC-WiFi | 649,- €

Número de módulos: 4
Com níveis de regulação: 3
Consumo energético: 128W
Equivalência energética: 250W NDL/HPS
Dimensões: 285x285x70mm
Peso: 2,94kg

Número de módulos: 4
Canais de cor: 5
Controle:  App + GC-Signal
Consumo energético: 132W
Dimensões:  235 x 285 x 80mm
Peso:  5,5kg

Número de módulos: 6
Canais de cor: 3
Consumo energético: 70W
Dimensões: 90 x 55 x 30mm

Os clássicos reconhecidos da Greenception com Design melhorado! O espectro ideal para qualquer fase da cultura Confortável e sem complicações: O controle completo com a app Greenception

Número de módulos: 9
Com níveis de regulação: 3
Consumo energético: 288W
Equivalência energética: 400W NDL/HPS
Dimensões: 405x405x70mm
Peso: 5,88kg

Número de módulos: 16
Com níveis de regulação: 4
Consumo energético: 512W
Equivalência energética: 600W NDL/HPS
Dimensões: 525x525x70mm
Peso: 9,86kg

OSR
AM & CREE

insid
e

GC-Bar 4 GC-Bar 6 GC-Bar 8

280W | 1.279,- € 420W | 1.739,- € 560W | 2.269,- €


