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Dekorativní verze žárovky ve tvaru svíčky. Kanlux XLED C35T v
této jedinečné verzi Vám pomůže vytvořit velmi útulnou
atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla a
jantarovému sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno.
Tato žárovka bude vypadat krásně ve stolních, podlahových
nebo závěsných lampách s otevřeným stínidlem. Bude to
skutečná dekorace Vašeho domova, kavárenského stolu nebo
lustru v restauraci, stejně jako závěsné svítidlo bez stínidla.
Jedná se o jedinečnou kombinaci dekorativnosti, vintage stylu a
moderní, energeticky úsporné LED technologie.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: jantarová
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 35
Výška [mm]: 123
Průměr [mm]: 35
Hloubka [mm]: 35
Obsah rtuti: ne

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Účiník svítidla: 0.5
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: C35
Typ diody: LED FILAMENT
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 135
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
135
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
v kouli (360°)
Barva světla: super warm
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 1800
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Jmenovitý úhel záření [°]: 320
Nominální úhel záření [°]: 320
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 19
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 3
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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
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]: 15
Tvar světelného zdroje: svíčka

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 14
Gramáž [g]: 38.4
Délka jednotkového balení [cm]: 4
Šířka jednotkového balení [cm]: 4
Výška jednotkového balení [cm]: 13
Hmotnost kartonu [kg]: 3.84
Šířka kartonu [cm]: 21.5
Výška kartonu [cm]: 28
Délka kartonu [cm]: 42.5
Objem kartonu [m³]: 0.025585
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