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PANEL LED 60X60 36W 4000K
CENA:

166,05 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: INNY
Numer katalogowy: SRPL60X60-36WH-4000K
Waga: 2,4kg
Wymiary: 595x595x9mm
Znamionowy strumień świetlny: 4140lm
Kolor obudowy: biały
Moc znamionowa: 36W
Napięcie: 200-240V
Opakowanie zbiorcze: 6szt.
Skuteczność świetlna diod: 120lm/W
Sposób montażu: podtynkowy
Stopień ochrony: IP41
Temperatura barwy światła: neutralna (4000-4500K)
Materiał dyfuzora: PMMA
Diody LED: SMD 4014
Materiał obudowy: aluminium
Współczynnik mocy: PF≥0,95
Zasilacz: w zestawie
Częstotliwość: 50/60Hz
Kąt rozsyłu światła: 120°
Współczynnik oddawania barw CRI: Ra>80
Możliwość ściemniania: Nie
Żywotność: >50000h
Temperatura pracy: -20 do +50°C
Certyﬁkaty: CE, RoHS
Gwarancja: 5 lat przy rocznym użytkowaniu do 4000h

OPIS PRZEDMIOTU

Panel LED 60x60 36W 120lm/W 4000K
Profesjonalny panel suﬁtowy LED przeznaczony do oświetlenia biur, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych
i użyteczności publicznej.
Panele podtynkowe LED dają doskonałe i równomierne oświetlenie na całej swojej powierzchni, ponieważ zastosowano w

nich najwyższej jakości dyfuzor marki Mitsubishi wykonany z PMMA. Ramka paneli ma grubość zaledwie 9mm i została
wykonana z aluminium lakierowanego w kolorze białym, które zapewnia bardzo dobre odprowadzenie ciepła. Źródło
światła stanowią diody LED o efektywności 120lm/W.
Panele LED o mocy 36W emitują światło o barwie neutralnej 4000K, strumień świetlny to 4140lm, a kąt rozsyłu światła
wynosi 120°.
Panele LED 60x60 o mocy 36W to energooszczędny zamiennik dla opraw rastrowych 4x18W ze świetlówkami
ﬂuoroscencyjnymi, pozwalający na redukcję kosztów energii elektrycznej o 50%.
Podtynkowe panele LED są przeznaczone do montażu w suﬁtach podwieszanych typu Armstrong, jednak przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriów możliwy jest również ich montaż natynkowy lub zwieszany.
W zestawie znajduje się zasilacz pozbawiony efektu migotania (Flicker Free).

Podstawowe zalety:
• dyfuzor zapewniający równomierne oświetlenie na całej powierzchni
• wysoka efektywność 120lm/W
• natychmiastowy start i brak migotania światła
• wysoka jakość potwierdzona 5-letnią gwarancją

Zawartość opakowania:
• panel LED 60x60 - 2szt
• zasilacz - 2szt

UWAGA! Panele LED pakowane są po 2 sztuki w kartonie
jednostkowym. Minimalna wielkość zamówienia to 2szt. paneli lub
wielokrotność.
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