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A jól láthatóságra tervezve

Be- és kikapcsolt állapotban egyaránt tetszetős a külseje
A megszokott formák, melyeket ismer és kedvel. A legújabb energiatakarékos LED-
technológiának köszönhetően körülbelül 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a 
hagyományos fényforrások, és tízszer tovább tartanak.

Tökéletes fényminőségre tervezve
• Vintage stílusú, modern LED technológia
• Körkörösen sugárzó fény

Meleg hangulatot teremt
• Különösen meleg fény, 2000 K

Energiatakarékos megoldás
• Akár 80%-os energiamegtakarítás

Teremtse meg a kívánt hangulatot
• A fény szabályozható



 Szabályozható [LED-lámpák]

Minőségi fényerő-szabályozásra tervezve. Ezek a 
lámpák tökéletes légkört biztosítanak bármilyen 
tevékenységhez. Az egészen nyugodttól az aktívabb 
hangulatú környezethez is

LED Classic (LED szál)
A LED Classic fényforrások normál, 
energiatakarékos LED-technológián alapulnak, 
kivéve azon LED-eket, melyek elrendezése a 
hagyományos izzószálas fényforrásokét utánozza. 
Mostantól élvezheti ezt a csúcstechnológiával 
rendelkező, retró stílusú fényforrást.

Körkörösen sugárzó fény
Az innovatív lencsekialakítás körkörös fényelosztást 
biztosít, a fénysugarak terjedésének szélén általában 
megfigyelhető árnyékok nélkül. És az eredmény? 
Természetes, meleg fehér fény, mindenhol.

Akár 80%-os energiamegtakarítás

Ez a fényforrás akár 80%-os energiamegtakarítást 
jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. 
Kifizetődő, hiszen évről évre pénzt takarít meg 
Önnek. Csökkentse villanyszámláját, és kezdje el a 
megtakarítást azonnal.

2000 K [LED]
A fények különböző színhőmérsékletekkel 
rendelkezhetnek, amelyet a Kelvin (K) mértékegység 
jelöl. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező lámpák 
otthonosabb érzetet keltő fényt bocsátanak ki, míg a 
magasabb Kelvin értékű fényforrások hűvösebb, 
stimulálóbb hatású fényről gondoskodnak.
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A fényforrás jellemzői
• Forma: Gömb
• Fejelés: E27
• Szabályozható
• Feszültség: 220–240 V
• Teljesítmény: 7
• Teljesítmény: 50
• Típus: G120

Energiafogyasztás
• Energiahatékonysági címke: A+
• Energiafogyasztás 1000 óránként: 7 kWh
• Fénykibocsátás [lumenérték]: 630

A fény jellemzői
• Szín: Szélfújta
• Színhőmérséklet: 2000 K
• Fényhatás/kivitel: Lángnyelves

• Színvisszaadási index (CRI): 80
• Bekapcsolási idő: <0,5 mp

Tartósság
• Lámpa élettartama: 15000 óra
• Kapcsolási ciklusok száma: 20000
• Lumen fénycsökkenési tényező: 0,7
• Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel 

számolva): 15 év(ek)

A fényforrás méretei
• Magasság: 188 mm
• Szélesség: 125 mm

Egyéb jellemzők
• Lámpa besorolása kockázati csoport szerint: RG0
• Teljesítménytényező: 0,7
• Lámpa áramerőssége: 40 mA
• Hatótávolság: LED Classic
•

Műszaki adatok
Gömb
7 W-os (50 W) E27, Szélfújta
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