
Koncentrujesz się
na tym, co naturalne?
A czy nie zapominasz
może o… świetle?
Poznaj IQ-LED LIFE - źródło światła o pełnym spektrum barw

Naprawdę komfortowe wnętrze to takie, w którym 

komfortowe jest również oświetlenie. Zadbaj, 

aby również ono było wyższej jakości - wybierz 

Kanlux IQ-LED LIFE.

Tej zmiany nie widać na pierwszy rzut oka, jeśli 

przyjrzeć się produktom IQ-LED LIFE. Ale wystarczy 

zamontować IQ-LED LIFE w lampach i nacisnąć 

włącznik, aby podarować sobie i swoim bliskim 

nieosiągalny wcześniej komfort oświetleniowy.

www.kanlux.com/iq/iq-life

Na co zwracasz
uwagę, gdy urządzasz
dom lub mieszkanie?
Wybierasz ergonomiczne,
wygodne meble i praktyczne
akcesoria... ale czy o czymś
nie zapominasz?

Krok w stronę
natury
Światło dzienne to dla nas
najdoskonalszy wzorzec. 

Dzięki rewolucji w źródłach światła zapoczątkowanej 

przez Kanlux zbliżamy się do tego ideału. Produkty 

IQ-LED LIFE emitują światło bliższe naturalnemu, 

niż w dotychczas stosowanych źródłach światła LED.

Zyskaj  maksymalnie przyjazne warunki do codzien-

nych aktywności: pracy, zabawy, relaksu, wspólnego 

spędzania czasu. Stwórz przyjazną atmosferę, 

w której Ty i Twoi bliscy będziecie czuć się 

bezpiecznie.



Masz już idealne
miejsce do życia?
A czy znalazłeś
równie dobre światło?
Odkryj IQ-LED LIFE - źródło światła z efektem Less Blue

Odkryj efekt Less Blue

W ostatnim czasie co raz większą uwagę zwraca się na szkodliwość nadmiaru światła niebieskiego. 

Może ono wywoływać nadmierne męczenie i podrażnienie oczu, ogólne zmęczenie, osłabienie 

koncentracji, a nawet pogorszenie jakości snu.

Kanlux IQ-LED LIFE z efektem Less Blue to nowoczesne rozwiązanie, które wspiera użytkowników 

w ich trosce o zdrowie oczu i komfort życia.

Badania w laboratorium Kanlux potwierdziły, że spektrum światła  IQ-LED LIFE to: mniejsza ilość 

światła niebieskiego, światło bliższe naturalnemu i barwy bliższe rzeczywistym, w porównaniu do 

większości aktualnie dostępnych na rynku źródeł światła LED.

Im mniej niebieskiego
- tym więcej korzyści

Odkryj źródła światła 
Kanlux IQ-LED LIFE z efektem Less Blue
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Porównanie źródeł światła o temp. barwowej 4000K, które powstało na podstawie materiałów technicznych udostępnionych
przez producenta źródeł LED zastosowanych w "żarówkach" IQ-LED LIFE.
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standard LED
światło naturalne



Wysokiej jakości źródła światła?
Mamy coś lepszego!

Z IQ-LED LIFE Kanlux zadbasz o jakość samego światła!

Efekt Less Blue
Kanlux IQ-LED LIFE z efektem Less Blue to źródła światła

z niższą zawartością światła niebieskiego - w porównaniu

z dotychczas stosowanymi źródłami LED.

Światło bliższe naturalnemu
Produkty z serii IQ-LED LIFE z pełnym spektrum światła stają 

się ważnym krokiem w stronę natury i nieodłącznym 

dopełnieniem codziennego życia.

*5 lat gwarancji
Kanlux IQ-LED LIFE zaskoczy Cię aż 5-letnią gwarancją

- najdłuższą spośród wszystkich produktów

w rodzinie IQ-LED Kanlux. 

Doskonałe odwzorowanie barw
Źródła światła Kanlux IQ-LED LIFE wyróżniają 

się wysokim wskaźnikiem oddawania barw - również

w zakresie światła czerwonego (R9).

SUN LIFE

*5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego dostępnego na stronie internetowej



Rozkoszuj się pełnią odcieni!

Zobacz wszystkie kolory tak, jak powinny wyglądać - 

nawet wtedy, gdy oglądasz je przy lampie.

Dobierz bez trudu odpowiedni krawat na rano

do pracy. Zobacz owoce w kuchni w całym 

bogactwie ich smakowitych kolorów.

Wysoki wskaźnik oddawania barw - również 

w zakresie światła czerwonego (R9) - wyróżnia

IQ-LED LIFE na tle dotychczas stosowanych

źródeł światła LED.

www.kanlux.com/iq/iq-life

IQ-LED LIFE
z doskonałym
odwzorowaniem
barw

Nowy produkt
w rodzinie
Kanlux IQ-LED
Niech przyjazne światło stanie
się częścią Twojego świata.

Kanlux należy do liderów rynku oświetleniowego

w Polsce.  Produkuje i dostarcza źródła światła, 

które wyznaczają nowe standardy na polskim 

oraz międzynarodowym rynku.

IQ-LED LIFE jest nową linią produktów w doskonale 

znanej i cieszącej się ogromną popularnością rodzinie 

Kanlux IQ-LED. To źródła światła klasy premium, 

stworzone dla użytkowników o najwyższych

wymaganiach.

Wejdź z nami na najwyższy poziom
rozwoju oświetlenia!

Każde źródło światła z serii Kanlux 
IQ-LED LIFE to nowe odkrycie

GU10
SPOTKształt tradycyjny

G45
Kulka

Kod:

33760

33761

33762

33763

33764

33765

Produkt:

IQ-LED L G45 4,2W-WW

IQ-LED L G45 4,2W-NW

IQ-LED L A60 7,2W-WW

IQ-LED L A60 7,2W-NW

IQ-LED L GU10 4,8W-WW

IQ-LED L GU10 4,8W-NW

Trzonek

E14

E14

E27

E27

GU10

GU10

Strumień
świetlny [lm]

470

490

806

840

450

450

Kąt padania
światła [°] 

240

240

220

220

100

100

Moc [W]: 

4,2

4,2

7,2

7,2

4,8

4,8

Odpowiednik 
żarówki [W]:

40

41

60

62

49

49

Barwa [K]:

2700

4000

2700

4000

2700

4000

A60


