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 1 – Един драйвер 60W захранва до 6 лампи.
      Допълнителен монтажен клипс  - 0,32лв./бр.  ; Затваряща Капачка -  0,23лв./бр. ; Лепило – 10,60лв./бр.

 СПЕЦИАЛНА ПРОМО ЦЕНА:

 SlimLINER

 Промоцията е валидна до 31.12.2016 г.

 Всички цени са без ДДС

 SloanLED Осветителни тела – ценова оферта

SlimLINER- Тънки Лампи за тенти, козирки на сгради и монтаж в тесни пространства
                      Low-profile outdoor and indoor linear lighting 

 SlimLINER (Linear Fixture) –1170mm, 5000K  Тънка Лампа 1170mm
 Mounting clips (4 per unit)  Монтажни Клипсове ( включени 4бр./лампа )

 End caps (2 per unit)  Затварящи Капачки ( включени 2бр./лампа )

 Glue (1 per 25 end caps)  Лепило за капачки ( 1бр./25капачки )

LED лампите SloanLED SlimLINER са идеално решение за осветяване на тенти, козирки на 
сгради, търговски площи, магазини и помещения. Подходящи за външен и вътрешен монтаж, 
със защита IP68. SlimLINER светодиодните лампи са тънки и леки и могат да се монтират 
бързо и лесно с помощта на двойно залепващата лента на гърба или монтажни клипсове. 
Специално са проектирани за елементарна замяна на съществуващи тънки луминисцентни 
(T4 и T5) и гарантират максимална осветеност с минимален разход на енергия. Могат да се 
режат по размер. Не загряват, което ги прави подходящи и за монтаж върху топлоизолации.

3 години пълна гаранция.  50 000(L70 ) часа живот.
В цената на всяка лампа са включени монтажни клипсове: 4бр., затварящи капачки: 2бр., 
лепило за капачки: 1 бр.(за 25 капачки) 

Размери ДxШxВ: 1168mm × 23mm × 9mm
Консумация: 7.4 W на метър, 9.0 W на лампа
Ефективност: 108lm/W
Цветна температура: 5000К
CRI: 70
Защита: IP66 и IP68
Работна температура: от -40° до +70°C
Осветяване: 970lm
Гаранция: 5 години
Цвят: Бял

Двойно Залепваща Лента –   Лесен и бърз монтаж. За залепване към равни повърхности.

Монтажни Клипсове – включени към всяка лампа за лесен монтаж.

Предпазни Кабелни Капачки – монтират се в краищата на лампата, за да предпазят входа на 
кабелите и кабелните връзки. 

  77,50 лв./бр.


