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Nietuzinkowa oprawa 
          Kanlux SONOR GU10
   o różnych możliwościach świecenia.

 effect

unique

Kanlux SONOR GU10 
to oprawa natynkowa 
z dodatkowym paskiem LED. 

Dzięki dwóm niezależnym
źródłom światła lampa ta może 
świecić na trzy różne sposoby.

pasek 
LED 

pasek 
LED +

PAR16
GU10

PAR16
GU10
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poznaj 3 warianty
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Delikatnie ciepłe światło, 
100 lm, efekt oświetlonego 
sufitu, tzw. korona świetlna. 

Idealne rozwiązanie jako 
światło wieczorne lub 
do oświetlenia przestrzeni 
w niewielkim stopniu.

Klosz z tworzywa sprawia, 
że źródło światła jest 
niewidoczne. 

Oprawa wygląda jak 
zintegrowana, a mleczny 
klosz rozprasza światło.

Pełne wykorzystanie 
możliwości świecenia 
oprawy. 

Dla uzyskania spójnego 
efektu zaleca się stosowanie 
źródeł o temperaturze
barwowej 3000 K. 

Świeci tylko pasek LED  Świeci tylko źródło
       światła PAR16 GU10

Świecą jednocześnie
    pasek LED i źródło
    światła PAR16 GU10

Do obsługi lamp Kanlux SONOR GU10 polecamy stosowanie łącznika dwugrupowego (podwójnego).kanlux.com
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24362

SONOR GU10 CO-B

24363

SONOR GU10 CO-W

Kanlux SONOR GU10

Wysoka jakość 
             wykonania. 
   Dwa standardowe
                      kolory.
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Kanlux SONOR GU10
      to oprawa, która
   idealnie świeci 
       o każdej porze 
             dnia i nocy.
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       Kanlux 
       SONOR GU10

dostosuje się 
    do Twoich
codziennych 

potrzeb.
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    Kanlux 
    SONOR GU10 
     w przestrzeniach

 publicznych 
       - bistrach, kawiarniach, 

sklepach, 
pokojach 

hotelowych.
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Kanlux SONOR GU10
SONOR GU10 CO-B 24362 czarny korpus 

SONOR GU10 CO-W 24363 biały korpus

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Stopień IP: 20

Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: 
Moc [W]: max 10W
Źródło światła: PAR16
Trzonek: GU10

Pasek LED: 
Moc [W]: 4W
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 100
Temperatura barwowa: 3000K (WW)
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 20 000
Ilość cykli wł/wył: ≥15 000 Ø100
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dobrze 
     spakowane

Źródło światła nie znajduje się w komplecie
i jest do zakupienia osobno.
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