
DANE TECHNICZNESOMNILA SPOT
lampa ścienna natynkowa LED indoor, 3000K, kolor bi-
ały, wersja prawa, ze złączem USB

Modele z serii SOMNILA, zaprojektowane jako idealne
lampy przy łóżku lub do czytania, oferują innowacyjną i łat-
wą w użytkowaniu koncepcję oświetlenia. Ta elegancka
wpuszczana lampa ścienna jest wykonana z lakierowane-
go na biało lub czarno aluminium i urzeka profesjonalnym
wykonaniem mechanizmu połączonym z nowoczesną
technologią LED. Złącze USB i uchwyt na smartfon to nie-
wątpliwa wartość dodana lampy. Precyzyjne oświetlenie
punktowe można indywidualnie ustawić. Drugie źródło
światła służy do oświetlenia ogólnego. W razie potrzeby
oba źródła światła można przełączać niezależnie od siebie
za pomocą wbudowanych przełączników. Aby można było
idealnie wkomponować lampy w pomieszczenie, są one
dostępne w wersji do montażu po lewej lub prawej stronie.
Lampa zawiera wbudowane żarówki LED.

Nr artykułu 1003458

Różne wyjścia światła 2

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 100-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 12 V

Klasy ochrony I

Wydajność 15 W

Temperatura otoczenia 45 °C

Temperatura otoczenia -10 °C

Temperatura otoczenia 45 °C

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.37

Strumień świetlny 770 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 110 °

Kolor biały

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 36000 h

Risk Group 0

Szerokość 28 cm
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Wysokość 16 cm

Głębokość 7 cm

Waga netto 1.478 kg

Waga brutto 1.933 kg

Strona BIG WHITE 226

Źródła światła

916551

916404
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