
Kinkiet zewnętrzny GILVUS LED led 5 W
rgb + 3000K-6000k, aluminium

Kinkiet zewnętrzny GILVUS LED
Kinkiet ogrodowy  GILVUS w obudowie z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny lub antracyt. Kinkiet
zewnętrzny  można  montować  na  ścianach  budynków  mieszkalnych,  altan  lub  drewutni  i  innych  konstrukcjach
ogrodowych. Kinkiety służą do podświetlania wejść do domu np. nad drzwiami. Kinkiety można również stosować do
podświetlania tarasów i podjazdów znajdujących się przy domu.
UWAGA:  Lampa  zewnętrzna  12V!  Wymaga  użycia  transformatora.  Aby  przeczytać  więcej  o  zaletach
oświetlenia niskiego napięcia kliknij TUTAJ.

 
Rodzaj oświetlenia: 

Lampa GILVUS jest oświetleniem punktowym. Strumień światła rozchodzi się promieniście w dół. 
Przeznaczenie: 

Kinkiet typu GILVUS stosuje się do podkreślenia strefy wejściowej przed domem. Kinkiet służy do oświetlania
tarasów otwartych  i  zabudowanych znajdujących  przy  budynku.  Kinkiety  znajdują  również  zastosowanie  w
altanach i wiatach na słupach lub filarach wejściowych. 

Wygląd zewnętrzny: 
Kinkiet GILVUS ma prostą i nowoczesną formę. Obudowa osłaniająca żarówkę ma kształt walca. 

Źródło światła: 
Źródłem jest energooszczędna żarówka LED, ciepła, biała 12 Volt 3 Watt.  

Sposób regulacji światła: 
Efekty świetlne lampy można ustawiać przy użyciu aplikacji do sterowania przez Bluetooth.

Sposób montażu:
Lampa GILVUS posiada wszystkie niezbędne elementy służące do przykręcenia kinkietu do elewacji. 
Każda lampa GILVUS wyposażona jest w kabel zakończony wtyczką gotową do podpięcia lampy do dowolnego
złącza Garden Lights.
Jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się o okablowaniu oraz systemie łączenia PLUG & PLAY marki Garden Lights
kliknij TUTAJ.

Dane techniczne: Barwa światła   : biała ciepła 3000K
Kolor obudowy   : Antracytowy / Czarny
Materiał obudowy   : Aluminium
Lampy podwodne   : nie

https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/akcesoria/transformator
https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/akcesoria/transformator
https://www.nawodnienia.eu/aktualnosci/oswietlenie-12v---zalety-oswietlenia-niskonapieciowego,p147337920
https://www.nawodnienia.eu/aktualnosci/kabel-do-oswietlenia-ogrodowego,p1412518540


Parametry techniczne
Materiał: aluminium
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: 78 x 67 x 80 mm (wys. x śr. x gł.)
Rodzaj żarówki: 5 Watt Power LED Cree MR16
Możliwość wymiany żarówki: tak
Barwa: RGB + 3000-6000K
Moc: 5W 
Strumień światła: 370 lumen 
Rodzaj napięcia: 12 V AC/DC
Klasa efektywności energ.: A++
Klasa szczelności: IP44
Kabel w zestawie: tak, 3 m (SPT-1W)
 
Temperatura barwowa - Im niższa temperatura barwowa, tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy
trzy barwy światła:
• barwę ciepłą (poniżej 3300 K)
• barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K)
• barwę zimną (powyżej 5300 K)
 

VIDEO
 


