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Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, korzystna dla
oczu temperatura barwowa i niezawodność. Nowe modele LIFE to
światło zbliżone do naturalnego. W produktach IQ-LED LIFE
zredukowano ilość światła niebieskiego (LESS BLUE), co wpływa
na samopoczucie i nastrój użytkownika, zachowując jednocześnie
pełną funkcjonalność źródła światła. Żarówki Kanlux IQ-LED LIFE
to wysokie odwzorowanie naturalnych barw (Ra90), a także
pięcioletnia gwarancja. Kanlux IQ-LED LIFE to jeszcze lepsza
jakość i komfort użytkowania. 

DANE OGÓLNE:

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 102
Średnica [mm]: 60
Głębokość [mm]: 60
Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc znamionowa [W]: 7.2
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: A60
Rodzaj diody : LED SMD
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 840
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 840
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli
(360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 90
Trzonek: E27
Znamionowa trwałość lampy [h] : 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥40000
Znamionowy kąt promieniowania [°] : 220
Prąd znamionowy lampy [mA] : 60
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 7
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 117
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Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po
1000h
Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] : 62

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 38
Gramatura [g] : 68.6
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg] : 6.86
Szerokość kartonu [cm]: 32.5
Wysokość kartonu [cm]: 24.5
Długość kartonu [cm]: 65
Objętość kartonu [m³] : 0.051756

INFORMACJE DODATKOWE:

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,
dostępnego na stronie internetowej
Certyfikat TÜV: Numer TM 61000367.003, ważny do 2023-03-27
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