
Barevné světlo sladěné
s vaší náladou
Měňte atmosféru v místnosti podle toho, co právě děláte.

Ovládání

• Všechny funkce stropního ventilátoru a světla je možné snadno řídit
pomocí dálkového ovládání. Světlo nebo ventilátor můžete zapnout
či vypnout, můžete si vybrat ze tří rychlostí ventilátoru, přepínat
nastavení světla SceneSwitch, použít funkci „baterky“ nebo nastavit
některý z pěti časovačů.

Nepřímé osvětlení

Světelné pásky

Světelné pásky

Transparentní

Krokové stmívání
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Přednosti
Dálkové ovládání přibaleno
Všechny funkce stropního ventilátoru
a světla je možné snadno řídit pomocí
dálkového ovládání. Světlo nebo

ventilátor můžete zapnout či vypnout,
můžete si vybrat ze tří rychlostí
ventilátoru, přepínat nastavení světla
SceneSwitch, použít funkci

„baterky“ nebo nastavit některý z pěti
časovačů.

Specifikace
Design a provedení

• Barva: Transparentní

• Materiál: plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

• Integrované LED: Ano

• Vypínač na kabelu: Ano

• Obsahuje napájecí adaptér: Ano

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Střední díl: Ne

Charakteristika světla

• Vyzařovací úhel: 110 stupňů

• Index barevného podání (CRI): 45

Různé

• Speciálně navrženo pro: Funkční

Rozměry a hmotnost výrobku

• Výška: 0,26 cm

• Délka: 200 cm

• Čistá hmotnost: 0,116 kg

• Šířka: 1 cm

Servis

• Záruka: 2 roky

Technické údaje

• Životnost až: 20 000 h

• Celkový světelný tok svítidla: 180

• Barva světla: RGB

• Napájení ze sítě: 220-240

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: Třída II

Design a provedení

• Barva: Transparentní

• Speciálně navrženo pro: Funkční

• EAN/UPC – výrobek: 8718696164280

• Záruka: 2 roky

• Vyzařovací úhel: 110 stupňů

• Čistá hmotnost: 0,169 kg

• Materiál: plast

• Hrubá hmotnost: 0,205 kg

• Nastavitelné bodové světlo: Ne

• Index barevného podání (CRI): 45

• Výška: 13,500 cm

• Výška: 0,26 cm

• Životnost až: 20 000 h

• Délka: 5,500 cm

• Šířka: 13,500 cm

• Číslo materiálu (12NC): 929003168401

• Délka: 200 cm

• Čistá hmotnost: 0,116 kg

• Šířka: 1 cm

• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne

• Celkový světelný tok svítidla: 180

• Barva světla: RGB

• Integrované LED: Ano

• Napájení ze sítě: 220-240

• Ztlumitelné svítidlo: Ne

• LED: Ano

• Zabudovaný LED zdroj: Ano

• Vypínač na kabelu: Ano

• Kód IP: IP20

• Třída ochrany: Třída II

• Obsahuje napájecí adaptér: Ano

• Obsahuje dálkové ovládání: Ne

• Střední díl: Ne
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