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Taśma 24V 120 led 2835 biała
ciepła 2700K 1m ip20
profesjonalna PremiumLUX
Warszawa Bartycka 116
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Cena brutto

16,00 zł

Cena netto

13,01 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LUX05424

Kod EAN

5902026435703

Producent

PREMIUMLUX

CRI (Ra - większe lub równe
niż)

80

Czas nagrzewania do 60%
mniej niż (s)

1

Rodzaj napięcia (AC/DC)

stałe (DC)

Napięcie źródła (Volt)

24

Moc (Wat)

12

Prąd znamionowy (mA)

500

Barwa światła

Biała ciepła

Ilość diod

120

Kąt świecenia (stopnie)

120

Klasa szczelności (ip)

20

Kolor

Biały

Temperatura barwy światła
(Kelwin) +- 100K

2700

Rodzaj diody led

2835

Strumień świetlny (lumen)

1200

Rodzaj

profesjonalna taśma 120led smd 2835 IP20

Współpraca ze
ściemniaczem

Tak

Długość rolki (metrów)

50

Długość (mm)

1000

Wysokość (mm)

1,5

Szerokość (mm)

8

Ilość cykli wł/wył

20000

Żywotność (godzin)

30000

Gwarancja (miesięcy)

24

Opis produktu

Taśma 120 led smd 12W 1m 24V DC 2700K
IP20 Profesjonalna.
TAŚMA profesjonalna 120 LED SMD 2835 12W ciepła biała 2700K.
Proponujemy Państwu taśmę led opartą na nowoczesnych półprzewodnikowych diodach led smd 2835 . Zaletą diod led smd
2835 jest ich nowoczesna konstrukcja a w szczególności wbudowany w diodę led smd 2835 radiator, który wspiera
odprowadzanie ciepła z diody na zewnątrz co z kolei wpływa na wydłużenie żywotności naszych taśm led opartych na tych
rewelacyjnych diodach.
Nasze taśmy led smd 2835 nie są produktami ekonomicznymi jakich pełno na rynku, lecz są to profesjonalne taśmy do
zastosowań domowych i profesjonalnych (dekoracja biur, restauracji itp.)
Uwaga: warunkiem prawidłowej i długiej pracy naszych taśm led jest prawidłowy ich montaż a w szczególności podłączanie ich
do dobrej jakości zasilaczy stało-napięciowych dostępnych na naszych aukcjach. Zasilacz powinien być także dobrany z
10-20% zapasem mocy.
PARAMETRY
Numer katalogowy: LUX05424
Ilość diod led: 120/1m
Rodzaj diody led: smd 2835
Moc taśmy na 1mb: 12W
Jasność: 1200lm/1mb
Barwa światła: ciepła biała 2700K
Szerokość: 8mm
Wysokość: 1,5mm
Napięcie: 24V DC
Klasa szczelności: ip20
Kąt świecenia: 120 stopni
Cięta z rolki o długości: 50m
Współczynnik oddawania barw CRI: Ra>80

Taśma LED z diodami 2835 do zastosowań
wygenerowano w programie shopGold

profesjonalnych
Równomiernie oddaje światło
Niski pobór mocy tylko 12W/M
Przystosowana do pracy ze ściemniaczem
120 LED/1m
Możliwość cięcia co 5cm pozwala na dowolne dostosowanie taśmy do swoich potrzeb
Żywotność aż 30 000 godzin wystarcza na długi czas bezproblemowego działania
Taśmy led PREMIUMLUX na diodach 2835 to idealne połączenie ESTETYKI, FUNKCJONALNOŚCI i
ENERGOOSZCZĘDNOŚCI. Te trzy cechy najlepiej opisują asortyment, który jest atrakcyjny wizualnie, wyróżnia się perfekcją
działania i wykorzystuje technologie przyjazne środowisku.
Dobry stosunek ceny do wysokiej jakości przyczynił się do naszego sukcesu na polskim rynku.
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