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A Kanlux DAIBO univerzális asztali lámpa. Nagyon egyszerű
szerkezet és univerzális szín jellemzi - elérhető fehér vagy
fekete színben. Érdemes figyelembe venni a mozgatható búrát,
minek köszönhetően a fénysugarat a kívánt helyre tudjuk
irányítani attól függetlenül, hogy a lámpa az asztal közepén
vagy annak egyik oldalán helyezkedik-e el. A Kanlux DAIBO
tökéletes világításként szolgál az éjjeliszekrényen is.

ÁLTALÁNOS  ADATOK:

Szín: fekete
Beszerelés helye: a padlón
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Csak a belső elektronikus rendszer segítségével
dimmerelhető: igen
Fényerőszabályozható: nem
Kapcsoló: igen
Magasság MAX [mm]: 336
Átmérő [mm]: 183
Vezeték hossz [m]: 1.8
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI  ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: max 7
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: max 260
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki
lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: műanyag
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 30
IP védettségi fokozat: 20
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LOGISZTIKAI  ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 12
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12
Nettó egységsúly [g]: 770
Súly [g]: 1083.33
Egységcsomagolás hossza [cm]: 19
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 19
Egységcsomagolás magassága [cm]: 34.5
Doboz súlya [kg]: 12.99996
Karton szélessége [cm]: 40
Doboz magassága [cm]: 72
Doboz hossza [cm]: 59
Karton térfogata [m³]: 0.16992


