
DADOS TÉCNICOSSOMNILA SPOT
Luminária de montagem de superfície na parede LED
Indoor 3000K versão branco à direita, incluindo liga-
ção USB

Desenvolvida como uma luminária de leitua na cama ideal,
a série de luminárias SOMNILA oferece um conceito de
iluminação inovador e fácil de usar. A elegante luminária
de montagem de superfície na parede é fabricada em
alumínio pintado a branco ou preto e persuade através do
seu mecanismo profissionalmente trabalhado a par da tec-
nologia moderna LED. Equipada com uma porta USB e o
suporte necessário para smartphone, a luminária oferece
um valor acrecentado. A iluminação pontual pode ser alin-
hada individualmente e, portanto, ilumina-se na perfeição
e com precisão. A segunda fonte de luz é para iluminação
geral. Se necessário, as duas fontes de luz, separadas pe-
los interruptores integrados, podem ser trocadas entre si.
Para integrar-se perfeitamente no espaço, as luminárias
estão disponíveis como uma versão para montagem no la-
do esquerdo ou direito. Esta luminária contém lâmpadas
LED integradas.

Ref. n.º: 1003458

Número de diferentes saídas de luz 2

Tensão nominal primária 100-240V ~50/60Hz mA/V

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

12V

Largura 28 cm

Altura 16 cm

Profundidade 7 cm

Peso líquido 1.478 kg

Peso bruto 1.933 kg

Classe de proteção I

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Parede

Potência 15 W

Lúmen 770 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 110 °

Cor branco

CRI 90

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 36000 h

Temperatura ambiente 45 °C

temperatura ambiente mínima -10 °C
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temperatura ambiente máxima 45 °C
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Fonte de luz
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