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Kanlux ST64 A е изключително декоративна LED крушка с много
топъл цвят на светлината (1800K). Декоративната стойност е
както „LED нишката“ и кехлибареното стъкло, но също така и
самият пръстен в основата на този източник на светлина. С
негова помощ ще създадем топла атмосфера,
предразполагаща към релакс.

ОБЩИ ДАННИ:

Възможност за използване с димер : не
Височина [mm]: 142
Диаметър [mm]: 64
Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz] : 50
Номинална мощност [W]: 4
Материал на дифузера : стъкло
Източник на светлина: ST64
Вид диод: LED SMD
Cумарния обявен светлинен поток [lm] : 200
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse
[LM]: 200
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse
[LM]: в сфера
Цвят на светлината: супер топло
Корелираната цветна температура [K] : 1800
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤6
Индекс на цветопредаване: 80
Цокъл: E27
Номинален срок на експлоатация [h] : 25000
Брой цикли вкл. / изкл. : ≥15000
Номинален ток на лампата [mA] : 37
Годишен разход на енергия [kWh]/1000h : 4
Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 50
Декларация за еквивалентност на мощността [W] : 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 50
Единично нето тегло [g]: 86
Грамаж [g] : 122.2
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Дължина на единична опаковка [cm]: 6.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5
Височина на единична опаковка [cm]: 15
Тегло на кашон [kg] : 6.11
Ширина на кашон [cm]: 36
Височина на кашон [cm]: 32.5
Дължина на кашон [cm]: 36
Вместимост на кашон [m³] : 0.04212
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