10/8/2009

DecoLED 1W E27 RE
230-240V G50 1BC
Descriere familie produs
Surse cu LED reflectoare Twistline GU10 şi
lumânare G50, G60, B40 (E27) în variante de alb
sau diverse culori pentru o gamă largă de aplicaţii
decorative şi de înfrumuseţare
Caracteristici
• Surse disponibile în variantă albă, colorată (verde,
roşu, albastru şi galben/chihlimbar) sau de culoare
variabilă
• Consum foarte scăzut de energie: 0.5 – 1.0 W
(sursele roşii şi galbene); 0.7 – 1.5 W (sursele
albastre şi verzi); 1.0 – 1.5 W (sursele cu culoare
schimbătoare)
• Sursele Twistline GU10 şi cele lumânare B40 sunt
disponibile atât în varianta albă cât şi în toate
culorile
• Sursele G50 sunt disponibile în alb şi diverse
culori; GU60 sunt dispobile în varianta cu culoare
schimbătoare
• Se bazează de tehnologia cu LED-uri de 5 mm şi
optică integrată
• Versiunile care îşi schimbă culoarea au 12 LED-uri
per lampă; toate celelalte au 18 LED-uri per lampă
• LED-uri R, G, B cu unghi luminos larg; LED-uri R,
G, B, A cu unghi al fluxului luminos de 15º
Avantaje
• Consum foarte mic de energie
• Durată de funcţionare extrem de îndelungată de
20.000 ore (surse colorate) şi lungă de 6000 ore
(sursele albe)
• Lumina colorată creează efecte decorative
atractive
Utilizare
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Iluminat de accent şi decorativ (nu se utilizează
pentru iluminat general)
• Aplicaţii de interior în holuri, paliere, bucătării etc.
în tavane joase sau corpuri de podea
• Se utilizează în aplicaţii de exterior cu corpuri de
iluminat închise (IP44)
•

Date produs
Cod comanda
Cod produs
loccod
Denumire produs
Produs - Denumire comanda
Tip impachetare
Bucati per pachet
Configuratie Impachetare
Pachete per box
Cod de bare per produs (EAN1)
Cod de bare per pachet (EAN2)
Cod de bare per box (EAN3)
Cod logistic - 12NC
Cod ILCOS
Masa neta per bucata
Succesor
Soclu
Balon
Durată medie de funcţionare
Wattaj
Tensiune
Cod culoare
Culoare design(text)
Flux luminos
Indice de redare al culorilor
Eficacitate luminoasă a sursei

536331 25
872790053633125
DecoLED 1W E27 RE 230-240V G50 1BC
DecoLED 1W E27 RE 230-240V G50 1BC/10
1
10
10
8727900536331
8727900541403
9290 001 60304
40.000 GR
E27
G50 [G 50mm]
20000 hr
1W
230-240V
RE
Red
2.5 Lm
2.5 Lm/W

DecoLED E27
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DecoLED E27
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