SLV Play LED žarnico

TEHNIČNI PODATKI

E27, G110, 2700-6500K

Št. art.:

1002519

Žarnica LED PLAY E27 CCT iz hiše SLV je preprosto več,
kot običajna žarnica E27. Tako ne osvetljuje samo svoje
okolice, temveč veliko bolj bogati, se prilagodi aktualnemu
vzdušju in na povsem edinstven način ustvarja edinstven
rezultat osvetljevanja. Veselite se na primer visokega udobja za uporabnika: V primeru uporabe z Amazon Alexa in
sistemom Google Home je žarnica izdelana v skladu s sodobnim časom. Tako ali tako ima uporabnik izbiro, ali bo
različne scenarije upravljal z glasovnimi ukazi, preko aplikacije, z daljinskim upravljalnikom, ki je ločeno na voljo, ali
povsem klasično preko stikala za luč. Ostanite prilagodljivi.
Želite bolj natančno vedeti? Rade volje. SLV PLAY E27
CCT ustreza vznožku E27 in prepriča s svojo življenjsko
dobo 25.000 ur. Zaradi dejstva, da je luč na voljo v manj
kot 0,5 sekundah, je ta model priljubljen tako v zasebnih,
kakor tudi v poslovnih prostorih. Dodatne karakteristike so
svetilnost 1.055 lumnov, uravnotežena poraba energije 15
vatov in nastavljiva barvna temperatura med 2.700 in
6.500 Kelvini. Vsota vseh teh dejavnikov v povezavi z energetsko učinkovito izrabo zagotavljajo vsestransko uporabo
tega izdelka med lastnimi štirimi stenami. Ne glede na to ali
nad jedilno mizo, kot svetilka za branje ali za dekorativne
namene: E27 CCT odlikujejo številne možnosti uporabe in
poleg tega prepriča z dolgo življenjsko dobo in popolnoma
nezapleteno priključitvijo. Posebnega vozlišča, mostu ali izhoda ne potrebujete. Za popolno uporabnost potrebujete
WLAN signal. Veselite se izdelka običajne kakovosti, ki jo
zagotavlja SLV!

Vznožek

E27

Vrsta žarnice

LED E27

Nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz V

Višina

13.75 cm

Premer

10.0 cm

Neto teža

0.294 kg

Bruto teža

0.398 kg

IP koda

IP 20

Energetski razred

A

Umerjena poraba

15 kWh/1000h

Faktor moči

0,51

El. moč

15.0 W

Lumni

1055 lm

Kot sevanja

240 °

Barva

bela

CRI

80

Razporeditev v kategorije

6

Življenjska doba

25000 h

Preklopni cikli

50000

Zagonski čas

0,5 s

minimalna temperatura okolja

-20 °C
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maksimalna temperatura okolja

35 °C

Dodatki
1002516

SLV Play Daljinski upravljalnik

Opombe
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