Upotettava
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valkoinen
LED
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Laadukas valaistus
viihtyisään kotiin
Valaise valkoisella synteettisellä Hadron LED -alasvalaisimella.
Ohuen rakenteensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti mataliin
kattoihin. Integroidut LED-valonlähteet puolestaan tarjoavat
kestävän ja miellyttävän kirkkauden, jota voi himmentää VariLumeteknologialla.
Helppokäyttöinen
• Tilaa säästävä muotoilu
Energiaa säästävä
• Syttyy heti välkkymättä
• Kiinteä LED osana järjestelmää
• Säästää energiaa 80 %
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Kohokohdat
Tilaa säästävä muotoilu
Syttyy heti välkkymättä
Syttyy heti välkkymättä, sisältää
elektronisen liitäntälaitteen

Säästää energiaa 80 %

Integroitu LED-valonlähde

Säästää jopa 80 % energiaa verrattuna
vakiohehkulamppuihin.

Todella luotettava valonlähde.
Integroidun LED-valonlähteen ansiosta
voit keskittyä nauttimaan kotisi
tunnelmallisesta valaistuksesta ilman
lampunvaihtoja.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Materiaali: Synteettinen
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone, Olo- ja makuuhuone
• Tyyli: Toiminnollinen
• Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin
• EyeComfort: ei
Tuotteen mitat ja paino
• Aukon pituus: 12,5 cm
• Aukon leveys: 12,5 cm
• Pituus: 14 cm
• Nettopaino: 0,357 kg
• Upotussyvyys: 2,6 cm
• Leveys: 14 cm
Huolto
• Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• Valonlähdettä vastaava perinteinen
hehkulamppu: 72 W
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
1000 lm
• Hehkulampputekniikka: LED, 240 V
• Valon väri: lämmin valkoinen
• Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
• Valaisin himmennettävissä: Kyllä
• LED: Kyllä
• Lamppujen lukumäärä: 1
• Mukana toimitettavan lampun teho:
12 W
• Vaihtolampun enimmäisteho: 12 W
• IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta,
joiden koko on yli 12,5 mm, ei
suojausta vedeltä
• Turvallisuusluokka: II kaksoiseristetty
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Pakkauksen mitat ja paino
• EAN/UPC – tuote: 8718696163689
• Nettopaino: 0,357 kg
• Bruttopaino: 0,438 kg
• Korkeus: 141,000 mm
• Pituus: 43,000 mm
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• Leveys: 140,000 mm
• Materiaalitunnus (12NC):
915005507801
• Nettopaino: 0,357 kg
• SAP-korkeus (kpl): 141,000 mm
• SAP-pituus (kpl): 43,000 mm
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