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Kancelárska lampička Kanlux REXAR je minimalistický,
elegantný dizajn s mnohými funkciami. Môžete ľubovoľne
regulovať farbu svetla a jeho intenzitu, a taktiež využívať USB
port, aby ste mohli dobiť mobilné zariadenie. Po práci nebude
zložená lampa zaberať veľa miesta a bude plniť funkciu
minimalistickej ozdoby.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zemi
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Možnosť stmievania výhradne pomocou integrovaného
elektronického obvodu: áno
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Spínač: áno
Dĺžka [mm]: 180
Šírka [mm]: 140
Výška MAX [mm]: 715
Dĺžka kábla [m]: 1.8
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 7
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: max 420
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
650
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]:
v guli (360°)
Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Uhol svietenia [°]: 100
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: max 60
Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast
Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
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Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Spôsob balenia: 8
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 8
Čistá kusová hmotnosť [g]: 672
Gramáž [g]: 1012.5
Dĺžka kusového balenia [cm]: 14.5
Šírka kusového balenia [cm]: 18
Výška kusového balenia [cm]: 44.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 8.1
Šírka kartónu [cm]: 38.5
Výška kartónu [cm]: 47
Dĺžka kartónu [cm]: 60
Objem kartónu [m³]: 0.10857


