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Kanlux DAIBO LED jsou univerzální stolní lampy. Vyznačují se
velmi jednoduchým designem a univerzální barevnou - bílou
nebo černou verzí. Pozoruhodná je skutečnost pohyblivého
stínítka, bez ohledu na to, zda lampu umístíme na střed stolu
nebo do jeho boční části, vždy nasměrujeme světelný paprsek
na požadované místo. Kanlux DAIBO LED může také poskytovat
dokonalé osvětlení ve večerních hodinách, stejně jako se objevit
na nočním stolku.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: na zemi
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost stmívání pouze prostřednictvím vnitřního
elektronického systému: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Spínač: ano
Výška MAX [mm]: 336
Průměr [mm]: 183
Délka vodiče [m]: 1.8
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 7
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: max 260
Barva světla: teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: plast
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 30
Stupeň krytí IP: 20
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LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 12
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 12
Čistá jednotková hmotnost [g]: 770
Gramáž [g]: 1083.33
Délka jednotkového balení [cm]: 19
Šířka jednotkového balení [cm]: 19
Výška jednotkového balení [cm]: 34.5
Hmotnost kartonu [kg]: 12.99996
Šířka kartonu [cm]: 40
Výška kartonu [cm]: 72
Délka kartonu [cm]: 59
Objem kartonu [m³]: 0.16992


