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Kvaliteetne valgusti
õdusale kodule
Laske end valgustada Hadroni valge sünteetilise LED-laevalgustiga. Selle
õhuke disain muudab selle ideaalseks madalatele lagedele, samal ajal
pakub integreeritud LED pikaajalist mugavat eredust, mida saab VariLume
tehnoloogiaga hämardada.
Kergesti kasutatav
• Ruumisäästlik disain
Energiasääst
• Kohene, väreluseta käivitumine
• Sisseehitatud LED, süsteemi osa
• 80% energiasäästu
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Esiletõstetud tooted
Ruumisäästlik disain
Kohene, väreluseta käivitumine
Kohene, väreluseta käivitumine
elektroonilise liiteseadisega

80% energiasäästu

Integreeritud LED-valgusallikas

Kuni 80% energiasäästu võrreldes
standardsete hõõglampidega.

Valgusallikas, mida saate usaldada.
Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei
pea te muretsema hoolduse või
lambipirni vahetamise pärast ja kodus
on täiuslik valgus.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: sünteetiline
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba, Elu- ja
magamistuba
• Stiliseerige: Funktsionaalne
• Tüüp: Süvik-kohtvalgusti
• EyeComfort: Ei
Toote mõõtmed ja kaal
• Väljalõike pikkus: 12,5 cm
• Väljalõike laius: 12,5 cm
• Pikkus: 14 cm
• Kaal pakendita: 0,357 kg
• Kaugus õõnsuses: 2,6 cm
• Laius: 14 cm
Hooldus
• Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 h
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
830 lm
• Toiteallikas: Vahemik 220 V – 240 V,
50–60 Hz
• Hämardatav valgusti: Jah
• LED: Jah
• Valgusallikate arv: 1
• Komplekti kuulub elektrilamp: 12 W
• Maksimaalse võimsusega
asenduslamp: 12 W
• IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm
objektide vastane kaitse, veevastane
kaitse puudub
• Kaitseklass: II - topeltisolatsiooniga
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Pakendi mõõtmed ja kaal
• SAP EAN/UPC – tükk: 8718696163719
• EAN/UPC – karp: 8718696232866
• Kõrgus: 16,3 cm
• SAP kogukaal EAN (tükk): 0,438 kg
• Kaal: 0,438 kg

Väljalaske kuupäev:
2019-04-01
Versioon: 0.350

• Netomass (tükk): 0,357 kg
• SAP kõrgus (tükk): 163,000 mm
• SAP pikkus (tükk): 56,000 mm
• SAP laius (tükk): 143,000 mm
• Laius: 5,6 cm
• Pikkus: 14,3 cm
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