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Lampa de birou Kanlux REXAR are un design elegant, de dimensiuni mici
și este dotată cu multe funcții. Puteți ajusta culoarea și intensitatea
luminii și de asemenea puteți folosi portul USB pentru reîncărcarea
dispozitivelor mobile. După folosire, lampa pliabilă nu va ocupa mult
spațiu și va arăta ca un mic obiect ornamental.

DATE  GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pe substrat
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m
Posibilitate de reglare a intensității luminoase doar cu
ajutorul sistemului electronic intern: da
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Comutator: da
Lungime [mm]: 180
Lățime [mm]: 140
Înălțime MAX [mm]: 715
Lungimea cablului [m]: 1.8
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE  TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: max 7
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: max 420
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 650
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub
formă de sferă (360°)
Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros
Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 25000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000
Unghi de iluminare [°]: 100
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: max 60
Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de
aluminiu, material din plastic
Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 180
Grad IP: 20
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DATE  LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 8
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 8
Greutate unitară netă [g]: 672
Greutate [g]: 1012.5
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 18
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 44.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.1
Lățimea cutiei de carton [cm]: 38.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 47
Lungimea cutiei de carton [cm]: 60
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.10857


