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LEDOM E27 A60 230V 10W 910lm 4000K
Opis produktu

Lampy LED są obecnie najpopularniejszym źródłem światła stosowanym w pomieszczeniach mieszkalnych
oraz komercyjnych. Pomimo ich różnorodności wciąż dużą popularnością cieszą się lampy E27 ze
standardowym dużym gwintem.
Dbając o komfort i wygodę klientów, do oferty marki LEDOM dołączyła kolejna lampa LED E27. Klasyczne
mocowanie pozwala na zainstalowanie jej w bezproblemowy sposób w tradycyjnym oprawach świetlnych, a
nowoczesna energooszczędna technologia LED gwarantuje dużą oszczędność energii oraz długi czas
użytkowania.
Biała dzienna barwa światła o temperaturze barwowej 4000K nie przemęcza wzroku. W nowej serii lamp
LEDOM zostały wyeliminowane promieniowanie UV oraz fale podczerwone, dzięki czemu światło jest w pełni
bezpieczne dla wzroku użytkowników. Najnowszy układ zasilający eliminuje migotanie światła
LED powodujące złe samopoczucie, a także redukuje efekt stroboskopowy będący zagrożeniem w miejscach
pracy. Dodatkowo biała dzienna barwa światła dodaje każdemu wnętrzu nowoczesny, awangardowy styl.
Najlepsze zastosowanie Lampa LEDOM E27 znajdzie w pomieszczeniach komercyjnych, studiach
artystycznych czy salonach fryzjerskich.
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Średnica lampy
220-240 AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

240

Kąt świecenia Materiał (obudowa)

50000

Żywotność

0,5

Współczynnik mocy PF

50000

Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru Wartość

Trzonek E27 E27

Średnica lampy 60 mm

Klasa Energetyczna A+

Barwa światła Biała

Temperatura barwy światła 4000 K

Wydajność świetlna 91 lm/W

Brak efektu migotania TAK

Strumień świetlny 910 lm

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania 220-240 AC

Moc 10 W

Częstotliwość napięcia zasilania 50/60Hz

Nazwa parametru Wartość

Współczynnik odwzorowania barw Ra 80

Gwarancja (lata) 2

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego >0,7

Kąt świecenia 240 °

Materiał (obudowa)

Trwałość 50000 h

Współczynnik mocy PF 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz 50000

Wysokość 109 mm

Masa produktu z opakowaniem g

Opakowanie zbiorcze szt.
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