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Kanlux OYO LED to punktowe akcenty świetlne, które zastosujemy
jako oświetlenie ozdobne. Niewielkie punkty świetlne pomogą nam
zrealizować śmiałe projekty oświetleniowe również w saunach i
łazienkach dzięki wysokiej szczelności - IP68.

DANE OGÓLNE:

Kolor: aluminium
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit|do wbudowania w
podłoże|do wbudowania w ścianę
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak
Wysokość [mm]: 22
Średnica [mm]: 17
Otwór montażowy [mm] : Ø10
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC
Moc maksymalna [W]: 0,22
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III
Rodzaj diody : LED DIP
Strumień świetlny [lm]: 5
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 6500
Trwałość [h]: 30000
Kąt świecenia [°]: 15
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 23
Materiał obudowy: metal, tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Długość przewodu [m]: 0.2
Czas nagrzewania lampy [s] : ≤1
Czas zapłonu lampy [s] : ≤0,5
Stopień IP: 68

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: komplet
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 50
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 300
Masa jednostkowa netto [g] : 12
Gramatura [g] : 28.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
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Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg] : 8.499
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 47
Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³] : 0.055225

INFORMACJE DODATKOWE:

OYO 2LED-CW w komplecie 2 sztuki
OYO 5LED-CW w komplecie 5 sztuk
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