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Lampa sufitowa Kanlux TUME LED EL-40 wyposażona jest w
cztery cylindryczne klosze wykonane ze stali, z wbudowanymi
na stałe źródłami LED. Lampa jest atrakcyjną propozycją ze
względu na prostą formę i uniwersalny kolor oraz jasne,
skuteczne oświetlenie. Dzięki prostemu i ponadczasowemu
wzornictwu będzie świetnie harmonizował z najróżniejszymi
stylami wyposażenia wnętrz. Z pewnością spełni wszelkie
wymogi względem oświetlenia – tak w pokoju dziennym, kuchni,
jak i przedpokoju.

DANE  OGÓLNE:

Kolor: szary
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do
nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wymienne źródło światła: nie
Źródło światła w komplecie: nie
Długość [mm]: 755
Szerokość [mm]: 120
Wysokość [mm]: 175
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE  TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc maksymalna [W]: 4 x 6
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: 4 x 500
Barwa światła: ciepłobiała
Temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 17000
Ilość cykli wł/wył: ≥12000
Kąt świecenia [°]: 65
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być
narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o
klasach energetycznych: A++,A+,A
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Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 320
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90
Stopień IP: 20

DANE  LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
Masa jednostkowa netto [g]: 1300
Gramatura [g]: 1846.67
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 14
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 77.5
Waga kartonu [kg]: 11.08002
Szerokość kartonu [cm]: 42.5
Wysokość kartonu [cm]: 37
Długość kartonu [cm]: 78.5
Objętość kartonu [m³]: 0.123441


