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Spänning: 100-240VAC, 47-63Hz Livslängd: 30 000 timmar (L70)
Färgtemperatur: 3 000K / 4 000K / 5 000K CRI: <80 Ra
Belysningsvinkel: 30° Certifikat: CE, RoHs
Arbetstemperatur: -10°C~50°C Garanti: 3 År
Effektfaktor: ≥90% Ljusutbyte: <100-110 lm/W

Prislista LED DOMO Spotlight Skena
LED DOMO Spotlight Skena har följande tekniska data (TA=25°C)

Effektfaktor: ≥90% Ljusutbyte: 100 110 lm/W 
Färg: Svart / Vit Spårvidd: B43 mm x H35 mm
Material: Högkvalitativt Aluminium Order: 10 st per kartong, tillverkas vid order
Kylning: Inbyggd fläkt Energiklass: A+
Lysdioder: 18 st x 1, 5W Bridgelux Chip COB / Cree high power LED

Modell Effekt Luminans
SPT-30W 30W 2 900 lm

Pris / kartong (10st) (Pris / styck)
12 435 kr 1 243,53 kr

Priserna är valutaindexerade (Handelsbankens valutaindex) och beräknas på den vid ordertillfället aktuella omräkningskursen från dollar till svenska kronor.

* Postförskottsavgift som tas ut av Posten eller Efterkravsavgift som tas ut av Schenker för att tillhandahålla tjänsten tillkommer.
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Handelsbankens valutaindex den 2014-05-12 är 6,5498 Svenska kronor/USD. Betalningsvillkor: Postförskott*, Efterkrav* eller 70% vid order (tillverkas vid
order) och 30% vid leverans. Exklusive moms. Fraktkostnad tillkommer vid ordervärde under 20 000 kronor. Led & Led är ledande designer, utvecklare,
producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom
belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi ofta våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska
produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt,
med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland,
Estland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.
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Vi har levererat våra LED produkter över hela världen till många företag och offentliga myndigheter
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