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Kanlux COB SET je sada skládající se ze tří prvků: LED pásku o
délce 3 m, napájení a vypínače s funkcí stmívače. Jedná se o
sadu připravenou k použití, kterou lze snadno nainstalovat a
připojit do zásuvky. Jedná se o pohodlné řešení, které Vám
umožní přidat efektní osvětlení bez nutnosti bourání stěn pro
další elektrickou instalaci.

PARAMETRY  VÝROBKU:

Lampa je určena ke stmívání: ano
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost stmívání pouze prostřednictvím vnitřního
elektronického systému: ano
Délka [mm]: 3000
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý výkon [W]: 3m=18
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II/III
Typ diody: LED COB
Světelný tok [lm]: 3m=1620
Barva světla: teplá bílá
Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240 AC
Výstupní napětí - SEC [V]: 12 DC
Stupeň krytí IP: 00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 2,5

PARAMETRY  PRO  LED  A  OLED  SVĚTELNÉ  ZDROJE:

Třída energetické účinnosti: G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
0,5m = 360
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]:
v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤5
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 0,5m
= 4
Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0,5W
Index podání barev: 90
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LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 162
Gramáž [g]: 304
Délka jednotkového balení [cm]: 20
Šířka jednotkového balení [cm]: 7
Výška jednotkového balení [cm]: 22.5
Hmotnost kartonu [kg]: 3.04
Šířka kartonu [cm]: 35
Výška kartonu [cm]: 21
Délka kartonu [cm]: 35
Objem kartonu [m³]: 0.025725

DALŠÍ  INFORMACE:

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení
dostupného na internetové stránce


