
TECHNICKÁ DATASOMNILA SPOT
vnitřní nástěnné svítidlo LED 3000K, černá, verze vlevo
vč. USB přípojky

Vyvinuté jako ideální svítidlo k posteli nebo čtecí lampička
nabízí řada svítidel SOMNILA inovativní a uživatelskou kon-
cepci osvětlení. Elegantní nástěnné svítidlo je vyrobeno z
bílého nebo černého lakovaného hliníku a získá si vás pro-
fesionálním mechanickým zpracováním v kombinaci s mo-
derní technikou LED. Svítidlo vybavené přípojkou USB i
potřebným držákem na smartphone nabízí dodatečnou
přidanou hodnotu. Bodové osvětlení může být zaměřeno
podle přání, a tím poskytne ideální a bodově přesné osvět-
lení. Druhý světelný zdroj nabízí obecné osvětlení. V přípa-
dě potřeby mohou být oba světelné zdroje svítidla spínány
nezávisle na sobě prostřednictvím vestavěného přepínače.
K zajištění perfektní integrace v prostoru jsou k dispozici
svítidla jako verze k montáži na levé, popř. pravé straně.
Svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED.

Č. výrobku 1003455

Počet různých výstupů světla 2

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Primární jmenovité napětí 100-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 12 V

Třída ochrany I

Příkon 15 W

Teplota prostředí 45 °C

Minimální teplota prostředí -10 °C

Maximální teplota prostředí 45 °C

Stroboskopický efekt (SVM) 0.37

Lumen 490 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 110 °

Barva černá

CRI 90

Data LXXBXX L70B50

Životnost 36000 h

Risk Group 0

Šířka 28 cm
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Výška 16 cm

Hloubka 7 cm

Hmotnost netto 1.476 kg

Celková hmotnost 1.93 kg
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