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Kanlux SARI je LEDková kancelárska lampička, nočná, stolová -
sami si vyberte pre ňu to správne použitie, je isté, že jej dizajn
zaujme. Jej výhodou je nadčasová elegancia. Kanlux SARI má
vstavaný zdroj svetla s výkonom 4,5 W, ktorý je ideálny pre
domáce úlohy, v čitateľskom kútiku, a rovnako tak ako nočná
lampička. Ďalšou výhodou tohto svietidla je voľná regulácie
smeru osvetlenia a veľmi dobré spracovanie.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: čierna / šampanská
Miesto montáže: na zemi
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Spínač: áno
Vymeniteľný zdroj svetla: nie
Dĺžka [mm]: 185
Šírka [mm]: 150
Výška [mm]: 450
Dĺžka kábla [m]: 1.5
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Maximálny výkon [W]: 4,5
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 270
Farba svetla: teplá biela
Teplota farby [K]: 3000
Koeficient podania farieb Ra: ≥80
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Uhol svietenia [°]: 95
Materiál korpusu: plast
Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou
Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s
energetickými triedami: A++,A+,A
Doba nahrievania lampy [s]: ≤1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 180
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IP: 20
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LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 12
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 12
Čistá kusová hmotnosť [g]: 420
Gramáž [g]: 616.67
Dĺžka kusového balenia [cm]: 12.5
Šírka kusového balenia [cm]: 10
Výška kusového balenia [cm]: 39
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.40004
Šírka kartónu [cm]: 31.5
Výška kartónu [cm]: 41
Dĺžka kartónu [cm]: 52
Objem kartónu [m³]: 0.067158


