Cikkszám: EHKX31027

LED lámpa, égő, E27 foglalat, A60 körte forma, 12 watt, 190° fok,
természetes fehér - Kanlux

Kanlux minőség, Kanlux közép felső kategóriás LED lámpa (égő, izzó) most végre elérhetőbb áron! A Kanlux LED lámpa legújabb fejlesztésének eredménye egy
nagyon jó paraméterekkel rendelkező LED fényforrás lett, amely nagy fényerősségével, 1050 Lumen fényáramával, A+ energiaosztályával a kategória egyik
legerősebb tagja. A 190°-os fényszórási sugárzási szög kiválóan alkalmassá teszi lakossági felhasználásra, a rendkívüli A60-as körte, gömb mérete megegyezik
a hagyományos izzószálas égők méretével és a LED lámpák körében található kisebb teljesítményű izzók, égők méretével. Magas fényárama miatt a fogyasztás
megtakarítása is kiemelkedő, fogyasztása mindössze 10%-a a hagyományos izzók azonos fényáramához képest. A csúcstechnológiás Chip-ek hosszú
élettartamot eredményeznek, amely mellett a Kanlux minőségi LED fényforrások, lámpák esetében nem kell tartani a gyakori meghibásodásoktól sem, mint a
saját márkás ismeretlen termékek és gyártmányok esetében. (Ilyeneket az Energia Háza nem forgalmaz!) Ez a Mio LED kanlux lámpa megtérülő beruházást
biztosít minden család számára, de ideális kisvállalatok, irodákban, társasházak közös területein, hotelekben és szállodákban, közösségi épületekben történő
felhasználáshoz.

E27 foglalatú LED lámpa, (izzó vagy égő), kis gömb, hagyományos gömb vagy körte és nagy gömb vagy egyedi és klasszikus formák 27 mm-es foglalat
típusokhoz. Az E27 foglalatú LED lámpa, (izzó, égő) alkalmas a hagyományos régi típusú izzószálas új nevén ﬁlament lámpa, körte kiváltására vagy újonnan
vásárolt azonos E27 foglalattal szerelt lámpákba és fénytestekbe történő használatra. Az E27 foglalat általában megtalálható minden háztartásban, vállalati és
ipari környezetben is. E27 foglalattal rendelkező lámpatestek többnyire a csillárok, falilámpák, falikarok, mennyezeti lámpák, lépcsőházi lámpák. Az E27
foglalatok a legáltalánosabban elterjedt szerelési megoldások. Az Energia Háza webáruházban a Kanlux LED lámpák (izzók, égők) teljes kínálata
megvásárolható. A Kanlux E27 -es foglalatú LED izzót a hozzá tartozó szabványos menetes, E27-es foglalatba kell becsavarni, betekerni. Ezt a műveletet
mindenki el tudja végezni, nincsen szükség hozzá külön szerelőre, szakemberre. Az E27 LED-es lámpák, fényforrások nagymértékű előnye, hogy fogyasztásuk
töredéke, alig 10%-a, a korábbi izzószálas körtékhez képest. Ezen kívül nem melegszenek, kézzel tapinthatóak, nem okozna gyermek és más égési sérüléseket,
baleseteket, nem robbannak fel. Élettartamuk üzemszerű működés és szerelés esetén 15.000 - 35.000 óra, amely többszöröse a régi izzóknak vagy a korai
fejlesztésű LED égőknek. Minden teljesítmény típus kiváltható E27 LED lámpára, így a 40 watt, 60 watt, 80 watt vagy 100 wattos és e feletti teljesítményű
izzószálas égők is, amellyel szemben a LED égők fogyasztása mindössze 5-17 watt között választható.

A Kanlux E27 LED izzó, égő előnyei:

27 éves európai felső-középkategóriás gyártó,
A+ energiaosztály, nagymértékű 90%-os energiamegtakarítás,
Környezetbarát technológia, minden alkatrésze újrahasznosítható,
Kategóriájában kiemelkedő Watt / Lumen, azaz fogyasztás / fényerősség arány,
Kedvező ár / értékarány, rövid megtérülés,
Gyors megtérülés napi használat esetén, magas fényereje miatt akár kevesebb darab is elegendő lehet,
Folyamatos fejlesztés,
Plasztik műanyag magas fényáteresztű búra, nem robban fel, nem törik szilánkosra,
Megbízható elektronika,
Alacsony Hőleadás és hőtermelés,
Széles választék, több méret, forma, színhőmérséklet, dimmelhetőség / szabályozhatóság (típustól függően),,
Gyönyörű szép színek, színhőmérsékletek a fehér skálán, kiemelkedő a kategóriában,
Szabványos méretek, méretei megegyeznek a hagyományos izzók méretével,
Európai vállalat és minőségirányítás,
2 év garancia,

Kanlux E27 LED izzó választék forma és tulajdonságaik szerint:

Szabványos méretek: A60, A65, A70 normál méret, G45 kis gömb méret, G95 közepes gömb, G120, G125 nagy gömb, ST64 spot kialakítás,
Opál búrás gömb forma,
Opál búrás kisgömb forma,
Üveg nagy gömb forma,
Üveg búrás gömb forma,
Üveg búrás kisgömb forma,
Üveg búrás nagy gömb forma,
Edison szálas, ﬁlament vagy retró típusú és kivitelű égő,
Spot típusú vékony szárú és kerek világító felületű égő,

Színhőmérsékletük szerint:

3000 Kelvin Meleg fehér,
4000 Kelvin Természetes fehér,
5300 Kelvin Hideg fehér,

Az E27 foglalat méretei, csavaros kialakításnál:

Speciﬁkáció

Általános adatok
SKU

30332

Fejelés

E27

Élettartam (óra)

10000

Kapcsolások száma (Db)

15000

Garancia (év)

2

Szabályozhatóság

Nem

Elektromos adatok
Névleges feszültség (V)

220-240

Névleges teljesítmény (W)

12

Általános adatok

Elektromos adatok

Kiváltott fényforrás (W)

75

Energiaosztály

A+

Fénytechnikai adatok
Fényáram (lm)

1050

Színhőmérséklet (K)

4000

Fény színe

Természetes

Sugárzási szög (°)

190

Energiahatékonyság (Lm/W)

87,5

Jellemzők
Búra anyaga

Opál PVC

Környezeti adatok
IP védelmi szint

IP20

Méretek
Égő típusa

A60

Átmérő (mm)

60

Magasság (mm)

111
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