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Kanlux DAIBO са универсални настолни лампи. Те се
характеризират с много прост дизайн и универсален цвят -
бял или черен вариант. Забележим е фактът на подвижен
нюанс, независимо дали поставяме лампата на централното
място на масата или в страничната й част, винаги ще
насочваме светлинния лъч към желаното място. Kanlux DAIBO
може също така да осигури перфектно осветление вечер,
както и да се появи на нощно шкафче.

ОБЩИ  ДАННИ:

Цвят: черен
Място на монтаж: върху основа
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m
Възможност за монтаж върху нормално запалими
повърхности: да
Възможност за димиране само посредством
вътрешната електронна верига: да
Възможност за използване с димер: не
Бутон за включване: да
Сменяем източник на светлина: не
Височина MAX [mm]: 336
Диаметър [mm]: 183
Дължина на проводника [m]: 1.8
Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: max 7
Категория на защита от токов удар: II
Материал на дифузера: пластмаса
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: max 200
Цвят на светлината: топлобял
Цветова температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6
Индекс на цветопредаване Ra: ≥80
Експлоатационен срок на лампата [h]: 25000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000
Обхват на околната температура, на която може да
бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Материал на корпуса: пластмаса
Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи
от енергиен клас: A++,A+,A
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
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Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина
[°]: 30
Степен на защита IP: 20


