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Kanlux ST64 A je výnimočná dekoratívna LED žiarovka s veľmi
teplou farbou svetla (1800K). Dekoratívnym prvkom je nie len "LED
vlákno" a jantárové sklo, ale taktiež samotný prstenec u pätice tohto
svetelného zdroja. S jeho pomocou vykúzlime hrejivú atmosféru
napomáhajúcu k relaxácii.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Výška [mm] : 142
Priemer [mm]: 64
Obsah ortuti: nie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Menovitý výkon [W]: 4
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: ST64
Typ diódy: LED SMD
Celkový menovitý svetelný tok [lm] : 200
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : 200
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] : v guli
(360°)
Farba svetla: super warm
Náhradná teplota chromatickosti [K] : 1800
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤6
Index podania farieb: 80
Pätica: E27
Menovitá životnosť lampy [h] : 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Menovitý prúd lampy [mA] : 37
Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod. : 4
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 50
Deklarácia ekvivalencie výkonu [W] : 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 50
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 50
Čistá kusová hmotnosť [g] : 86
Gramáž [g] : 122.2
Dĺžka kusového balenia [cm] : 6.5
Šírka kusového balenia [cm] : 6.5
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Výška kusového balenia [cm] : 15
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.11
Šírka kartónu [cm]: 36
Výška kartónu [cm] : 32.5
Dĺžka kartónu [cm]: 36
Objem kartónu [m³] : 0.04212
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