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.Taśma LED 10W, 5m,
IP20 barwa światła
naturalna biała 4500K
Cena

34,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

314383

Kod EAN

5901508314383

Opis produktu

Taśma LED 10W, 5m, IP20 barwa światła
naturalna biała 4500K
Elastyczne taśmy LED to doskonałe rozwiązanie w oświetleniu mebli, witryn sklepowych, reklam oraz w dekoracji
pomieszczeń. Łączą w sobie wysoką wydajność światła przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Dzięki niewielkim
rozmiarom i bardzo dużej elastyczności mogą być stosowane praktycznie w każdym miejscu, gdzie utrudniony jest montaż
innych źródeł światła. Zastosowanie taśm LED ograniczone jest jedynie wyobraźnią.

Do prawidłowego działania konieczne jest dokupienie zasilacza o mocy dostosowanej do długości taśmy.
Szeroki wybór taśm LED marki Polux (światło zimne, ciepłe lub kolorowe, a także różne klasy szczelności) pozwoli Państwu
dopasować je do własnych potrzeb i oczekiwań.

Dane techniczne
typ produktu: Taśma LED barwa światła naturalna biała 4500K
marka produktu: POLUX
kod EAN produktu: 5901508314383
index: 314383
główny materiał produktu: Tworzywo sztuczne
główny kolor produktu: Biały
wymiar produktu: 5000 x 8 x 1 mm
zasilanie: 12V
moc znamionowa produktu: 10W (2W / 1m)
strumień świetlny znamionowy: 1050lm (210lm / 1m)
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źródło światła: SMD LED
ilość LED-ów na 5m: 300
barwa światła produktu: 4500K naturalna biała
trwałość znamionowa produktu: 25000h
liczba cykli włączeń/wyłączeń: ≥ 12500
wymienne źródło światła: Nie
kąt wiązki światła produktu: 120°
stopień ochrony produktu: IP20
klasa ochrony produktu: III
warunki pracy produktu: od 5 °C do 25 °C
klasa energetyczna produktu: A++, A+, A
dzielenie taśmy LED na segmenty: Tak, co 50mm = 3 x LED (miejsce cięcia oznaczone na taśmie LED)
montaż: Taśma samoprzylepna
odległość od oświetlanego produktu: 0,1m
informacje dodatkowe: Do działania taśmy LED wymagany jest zasilacz elektroniczny.
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