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Jedinečné, dekorativní žárovky Kanlux XLED MIRROR se
vyznačují světlem zdobeným stříbrným leskem. Součástí baňky
je zrcadlový povlak, který dokonale zapadne jako doplněk do
moderního aranžmá. Světlo v Kanlux XLED MIRROR se odráží
nahoru reflexní vrstvou, která zajišťuje méně přímého světla a
vytváří útulnou atmosféru. Perfektní pro svítidla s odkrytou
žárovkou jako doplňková dekorace nebo pro svítidla se
stínidlem, kde chceme dosáhnout efektu tlumeného světla,
které vytvoří útulnou atmosféru.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 108
Průměr [mm]: 60
Hloubka [mm]: 60

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Materiál: sklo
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED FILAMENT
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 680
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
680
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
v kouli (360°)
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Jmenovitý úhel záření [°]: 150
Nominální úhel záření [°]: 150
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 7
Doba zapálení [s]: ≤0,5
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku
[s]: zanedbatelný
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po
1000h
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Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité
životnosti [%]: ≥70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h
[%]: ≥80
Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 52
Tvar světelného zdroje: Standardní


