Nišas gaismeklis
HADRON
Balts
LED
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Kvalitatīvs
apgaismojums
omulīgam mājoklim
Izgaismojiet telpas ar Hadron LED lejupvērsto gaismekli baltā krāsā
no mākslīga materiāla. Tā smalkais dizains ir lieliski piemērots
zemiem griestiem, un tā iebūvētās LED spuldzes var aptumšot,
izmantojot VariLume tehnoloģiju.
Vienkārša izmantošana
• Kompakts dizains
Enerģijas taupīšana
• Tūlītēja izgaismošanās bez mirgoņas
• Iebūvēta gaismas diode, kas ietilpst sistēmā
• Elektroenerģijas ekonomija 80% apmērā
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Izceltie produkti
Kompakts dizains
Tūlītēja izgaismošanās bez mirgoņas
Tūlītēja izgaismošanās bez mirgoņas,
ar elektronisko balastu

Elektroenerģijas ekonomija 80%
apmērā

Iebūvēts LED gaismas avots

Līdz pat 80% elektroenerģijas
ekonomija, salīdzinot ar standarta
kvēlspuldzes gaismas avotiem.
Gaismas avots, kuram varat uzticēties.
Izmantojot iebūvēto LED gaismas
avotu, mājās visu laiku ir perfekta
apkārtējā gaisma, bet jums nav
jāraizējas par apkopi vai spuldžu
maiņu.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: Balts
• Materiāls: metāla/plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Nē
Apgaismojuma raksturlielumi
• Gaismas krišanas leņķis: 110 °
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
Dažādi
• Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un
guļamistaba, Dzīvojamā istaba un
guļamistaba
• Stils: Funkcionāls
• Tips: Nišas gaismeklis
• Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars
• Izgriezuma garums: 12,5 cm
• Izgriezuma platums: 12,5 cm
• Augstums: 2,6 cm
• Garums: 14 cm
• Neto svars: 0,357 kg
• Nišas iegrime: 5,9 cm
• Platums: 14 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi
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Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Diametrs: 140 mm
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 830-320-80
• Gaismas krāsa: 3000
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Spuldžu skaits: 1
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 12
• Maksimālās jaudas vatos rezerves
spuldzes: 12 W

Izlaides datums:
2020-08-03
Versija: 0.539

• IP kods: IP 20
• Aizsardzības klase: II klase
Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696163719
• Neto svars: 0,357 kg
• Bruto svars: 0,438 kg
• Augstums: 163,000 mm
• Garums: 56,000 mm
• Platums: 143,000 mm
• Materiāla numurs (12NC):
915005508001
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