SLV Play LED žarnico

TEHNIČNI PODATKI

QPAR51, upravljanje RGBW

Št. art.:

1002524

Imate prav, resnično obstajajo bolj razburljive stvari od žarnice. Toda, kot že pogosto, je tudi tukaj razlika prav v podrobnostih. In vsa razlika je natančno v štirih črkah: RGBW
? v tem primeru to pomeni naslednje: 16 milijonov barv.
LED žarnica PLAY GU10 RGBW iz hiše SLV zagotavlja s
svojo LED tehnologijo enkratno doživetje osvetljevanja, ki
se začne že ob prvi uporabi, se nadaljuje s prilagodljivimi
možnostmi uporabe in se kot rdeča nit vleče skozi celotno
življenjsko dobo izdelka. Ali pa je rdeča nit morda zelene
barve? Ali rumene? Vi odločate o tem. Želite bolj natančno
vedeti? Rade volje. LED žarnica SLV PLAY GU10 RGBW
temelji na tipu vznožka GU10 in ni primerna samo za bivalni prostor, temveč tudi skupaj z uporabo v poslovnih prostorih. Posebej prepričljiva pri tem je med drugim dolga življenjska doba 25.000 ur in dejstvo, da je uporabniku svetloba na voljo v manj kot 0,5 sekundah po vklopu. Zahvaljujoč visokemu udobju za uporabnika je priključek tega
energetsko učinkovitega modela prav tako povsem brezhiben. Nadaljnje prednosti se kažejo tudi v povezavi z vključitvijo v obstoječ sistem Smart Home. Če na primer uporabljate Amazon Alexa ali Google Assistant, potem lahko zatemnljivo žarnico povsem udobno upravljate z jezikovnim
upravljanjem. Alternativno imate na voljo seveda tudi upravljanje s stikalom za luč, z aplikacijo ali z ločeno dobavljivim
daljinskim upravljalnikom. Sodobnost in raznolike možnosti
uporabe tega modela podčrtuje tudi pogled na podatkovni
list. Tako pridobi uporabnik na primer ne samo z močjo
svetlobe prijetnih 460 lumnov, temveč tudi z uravnoteženo
porabo energije 6,6 vatov in individualno spremenljivo temperaturo barve med 2.200 in 6.500 Kelvini, kakor tudi 16
milijoni različnih barv svetlobe (RGBW). Posebnega vozlišča, mostu ali izhoda ne potrebujete. Za popolno uporabnost potrebujete WLAN signal. Veselite se izdelka običajne
kakovosti, ki jo zagotavlja SLV!

Vznožek

GU10

Vrsta žarnice

LED GU10 51mm

Nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz V

Višina

7.0 cm

Premer

5.0 cm

Neto teža

0.103 kg

Bruto teža

0.148 kg

IP koda

IP 20

Energetski razred

A+

Umerjena poraba

7 kWh/1000h

Faktor moči

0,51

El. moč

6.6 W

Lumni

360 lm

Kot sevanja

50 °

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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