
TEHNIČNI PODATKISOMNILA SPOT
notranja LED stenska nadgradna svetilka 3000K črna,
različica leva, vklj. z USB priključkom

Razvita kot idealna svetilka ob postelji ali bralna svetilka za-
gotavlja SOMNILA linija bralnih svetilk inovativno in uporab-
niku prijazno rešitev osvetlitve. Elegantna nadgradna svetil-
ka je izdelana iz lakiranega aluminija z belim ali črnim lakom
in opremljena s profesionalnimi elementi ter sodobno LED
tehnologijo. Opremljena z USB priključkom in potrebnimi
držali za pametni telefon ta svetilka zagotavlja povečano
dodano vrednost. Točkovno osvetlitev je mogoče indivi-
dualno usmerjati in tako sveti idealno in povsem natančno.
Drug vir svetlobe je namenjen splošni osvetlitvi. Vgrajena
stikala omogočajo po potrebi ločen vklop vgrajenih žarnic
svetilke. Za popolno spojitev s prostorom so svetilke na
voljo kot različica za montažo v levo oz. desno stran. Ta
svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.

Št. art. 1003455

Število različnih svetlobnih rež 2

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Stena

Primarna nazivna napetost 100-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 12 V

Zaščitni razred I

El. moč 15 W

Temperatura okolice 45 °C

minimalna temperatura okolja -10 °C

maksimalna temperatura okolja 45 °C

Stroboskopski učinek (SVM) 0.37

Lumni 490 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 110 °

Barva črna

CRI 90

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 36000 h

Risk Group 0

Širina 28 cm
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Višina 16 cm

Globina 7 cm

Neto teža 1.476 kg

Bruto teža 1.93 kg

BIG WHITE Stran 226

Svetlobnega Vira

916551

916404
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