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LED
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Kvalitetsbelysning til et
hyggeligt hjem
Få belysning med nedadvendt Hadron LED lys i hvidt syntetisk materiale.
Det slanke design gør lyset perfekt til lave lofter, og det indbyggede LED
lys giver langtidsholdbar behagelig lysstyrke, der kan dæmpes med
VariLume-teknologi.
Brugervenlig
• Pladsbesparende design
Energibesparende
• Start med det samme uden flimren
• Indbygget LED, som del af systemet
• 80% energibesparelse
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Vigtigste nyheder
Pladsbesparende design
Start med det samme uden flimren
Start med det samme uden flimren
med en elektronisk forkobling

80% energibesparelse

Integreret LED lyskilde

Op til 80 % energibesparelse
sammenlignet med lyskilder, der har
almindelig glødepære.

En lyskilde, du kan stole på. Med en
integreret LED lyskilde behøver du ikke
at bekymre dig om vedligeholdelse
eller lampeudskiftning, og du får
samtidig perfekt belysningsstemning i
dit hjem.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: Hvid
• Materiale: syntetisk materiale
Diverse
• Specielt designet til: Dagligstue &
soveværelse, Dagligstue &
soveværelse
• Styling: Funktionel
• Type: Indbygningsspot
• EyeComfort: Nej
Produktmål og -vægt
• Udskæringslængde: 12,5 cm
• Udskæringsbredde: 12,5 cm
• Længde: 14 cm
• Nettovægt: 0,357 kg
• Indbygget afstand: 2,6 cm
• Bredde: 14 cm
Service
• Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 15.000 t
• Lyskilde svarende til traditionel pære
på: 72 W
• Samlet lysudbytte fra lampe: 1000 lm
• Lyskilde teknologi: LED, 240 V
• Lysfarve: Kølig hvid
• Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
• Lampen er dæmpbar: Ja
• LED: Ja
• Antal pærer: 1
• Pære med wattforbrug medfølger: 12
W
• Maks. watttal for
udskiftningslyskilden: 12 W
• IP-kode: IP20, beskyttelse mod
genstande på over 12,5 mm, ingen
beskyttelse mod vand
• Beskyttelsesklasse: II dobbeltisoleret
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Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718696163696
• Nettovægt: 0,357 kg
• Bruttovægt: 0,438 kg
• Højde: 141,000 mm
• Længde: 43,000 mm
• Bredde: 140,000 mm
• SAP EAN/UPC – del: 8718696163696
• Materiale nummer (12NC):
915005507901
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• EAN/UPC – kasse: 8718696232859
• Højde: 14,1 cm
• SAP-bruttovægt EAN (del): 0,438 kg
• Vægt: 0,438 kg
• Nettovægt: 0,357 kg
• SAP-højde (del): 141,000 mm
• SAP-længde (del): 43,000 mm
• SAP-bredde (del): 140,000 mm
• Bredde: 4,3 cm
• Længde: 14 cm
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