Termék adatlap

LED beltéri világítás
LED-es app-vezérelt divatos fények

__

A 1,5 m-es csíkon elhelyezett 90 LED
nagy fényerőt biztosít
Világítsa meg személyautója,
haszongépjárműve vagy lakóautója
minden szegletét

Fehér fény, akár 4500 K-es
színhőmérséklettel
A jármű mennyezetének,
csomagterének, csomagtartójának belső
világítása vagy más zárttérvilágítási
alkalmazás

Két hajlékony, 1,5 méteres, öntapadó
LED-szalag
Könnyen beszerelhető, forrasztás és
csavarhasználat nélkül

Színváltó LED-es termékek
A LEDambient INTERIOR STRIP KIT termékkel járműve belső
terét saját ízlésének megfelelően világíthatja meg. A készlet
lehetőséget ad arra, hogy a két hajlékony LED-szalagot az
igényeinek megfelelően helyezze el. Legyen az akár lakóautó,
akár haszongépjármű belső tere, az egyenként 1,5 m hosszú,
90 db LED-del szerelt LED-szalagok tökéletes megoldást
kínálnak beltér-világításra, fülke alsóvilágításra és hasonló
alkalmazásra a jármű belterében. A LEDambient INTERIOR
STRIP KIT gyorsan és könnyen felszerelhető az öntapadós
LED-szalagoknak köszönhetően, forrasztás és csavarok nélkül.
A termékhez 2 év garanciát biztosít az OSRAM. Részletes
garanciális feltételek a www.osram.hu oldalon találhatóak. A
termék ECE engedéllyel nem rendelkezik. Magyarországon
kízárólag a nem közúti forgalomban való részvételre tervezett
járművekhez szánt felhasználásra engedélyezett. Közúton
történő használat jogi következményeket vonhat maga után.
Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak.
Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.
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Termék adatlap
Műszaki adatok

Termékinformáció
Rendelési hivatkozás

LEDINT203

Elektromos adatok
Névleges teljesítmény

12.00 W

Névleges feszültség

12.0 V

Fotometriai adatok
Színhőmérséklet

4500 K

Fényáram

900 lm/strip lm

Fényszín LED

White

Méretek és súly

__

Termék súlya

120.00 g

Hosszúság

1500 mm

Szélesség

8.00 mm

Magasság

4.00 mm

Élettartam
Garancia

2 years

További termékadatok
Lámpa csatlakozó

Wire Kit

Képességek
Technológia
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Termék adatlap
Tanúsítványok és szabványok
Szabványok

CE

Ország-specifikus kategorizálás
Rendelési hivatkozás

LEDINT203

Logisztikai adatok
Commodity code

851220009000

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

__

Date of Declaration

21-12-2021

Primary Article Identifier

4052899516670

Candidate List Substance 1

Lead

CAS No. of substance 1

7439-92-1

Safe Use Instruction

The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database

34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

Logisztikai adatok
Termékkód

Termékmegnevezés

Csomagolás
(darab/egység)

Méretek (hosszúság
x szélesség x
magasság)

Térfogat

Bruttó súly

4052899516670

INTERIOR STRIP KIT

Folding Box
1

179 mm x 64 mm x
175 mm

2.00 dm³

209.00 g

4052899516687

INTERIOR STRIP KIT

Karton
2

134 mm x 187 mm x
190 mm

4.76 dm³

558.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
User instruction
LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Jogi tanács
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Termék adatlap
Részletes garanciális feltételek a www.osram.hu/garancia oldalon.
A termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. A jármű külső világítására nem használhatóak. Közúton történő használat
jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért
forduljon kollégáinkhoz.
Ez a termék csak a megfelelő alapcsomaggal együtt működőképes.
Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.
Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást
használja.

__
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