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olora?i-vă universul cu lumină
htStrips Extend adăugă o strălucire ambiantă caldă interiorului locuin?ei dvs. Utiliza?i-le 
ntru a eviden?ia mobila, caracteristicile arhitecturale sau spa?iile din pere?i. Cu 
sibilită?ile de extindere - până la 5 m - este simplu să crea?i lumina perfectă.

Lăsa?i lumina să se integreze natural în interiorul dvs.
• Efect de lumină albă, caldă, difuză

Flexibilitate desăvâr?ită la instalare
• Extensibil până la 5 metri cu ajutorul kiturilor de extindere disponibile
• Dimensionat
• U?or de montat cu bandă adezivă.

U?or ?i sigur de folosit
• Comutator u?or de utilizat
• Strat protector de silicon
• Tehnologie sigură cu LED-uri



 Lumină albă, caldă, difuză

Lumina albă, caldă, cu o intensitate de 250 de lumeni/
metru se integrează natural în interiorul locuin?ei 
dvs., gra?ie efectului de lumină difuză.

Extensibil până la 5 metri

LightStrips Extend sunt u?or de instalat în diverse 
tipuri de aplica?ii. Kiturile de extindere disponibile 
separat vă permit extinderea produsului cu până la 5 
metri în lungime.

Dimensionat

Dacă LightStrips nu se potrivesc perfect cu aplica?ia 
necesară, le pute?i dimensiona cu u?urin?ă. Marcajele 
de tăiere de pe produs indică locul unde trebuie să 
tăia?i.

U?or de montat

Lipi?i LightStrip oriunde dori?i, datorită benzii 
adezive integrate, de înaltă calitate, de pe partea 
posterioară.

Comutator u?or de utilizat

Nu trebuie decât să aprinde?i ?i să stinge?i LightStrips 
cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire.

Strat protector de silicon
Protec?ie îmbunătă?ită pentru componentele 
electrice împotriva prafului ?i a umezelii, chiar ?i în 
timpul cură?ării.

Tehnologie sigură cu LED-uri

LightStrips pot fi atinse ?i utilizate în siguran?ă, fără a 
exista riscul contactelor electrice la vedere.
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Specificaţii
Design ?i finisaj
• Material: materiale sintetice
• Culoare: alb

Caracteristici/accesorii suplimentare 
incluse
• LED integrat
• Adaptată perfect pentru crearea unei ambian?e

Dimensiunile ?i greutatea produsului
• Înăl?ime: 1,0 cm
• Lungime: 100 cm
• Lă?ime: 0,3 cm
• Greutate netă: 0,030 kg

Specifica?ii tehnice
• Alimentare de la re?ea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 

60 Hz
• Număr de becuri: 1
• Puterea becului inclus: 4,5 W
• Putere maximă a becului de înlocuire: 4,5 W
• Flux luminos total al instala?iei de iluminat: 340 lm
• Corp de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
• LED
• LED încorporat
• Durată de via?ă de până la: 20.000 ore
• Cod IP: IP20, protec?ie împotriva obiectelor mai 

mari de 12,5 mm, fără protec?ie împotriva apei
• Clasa de protec?ie: III – tensiune foarte joasă sigură

Service
• Garan?ie: 2 ani

Dimensiunile ?i greutatea ambalajului
• Înăl?ime: 18,4 cm
• Lungime: 9,2 cm
• Lă?ime: 4,2 cm
• Greutate: 0,130 kg

Diverse
• Concepută special pentru: Cameră de zi ?i 

dormitor, Bucătărie
• Stil: Expresiv
• Tip: Lumină indirectă
•
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