Reflektorok és kiegészítők - 1. oldal

AZzardo AZ-1193 Flood Lights Led kültéri reflektor / AZzardo AZ-FL202001 /

AZzardo AZ-1193 Flood Lights Led kültéri reflektor

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:

AZzardo
AZ-1193
1X20W
Igen

Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység/ faltól
való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Egyéb jellemző:
Domináns
anyag:

LED
LED
szürke
Modern
180mm
140mm
90mm
IP65
3000
LED-es
fém

AZzardo AZ-1198 Flood Lights Led kültéri reflektor / AZzardo AZ-FL203002 /

AZzardo AZ-1198 Flood Lights Led kültéri reflektor

Gyártó:

AZzardo

Cikkszám:
AZ-1198
Izzó:
1X30W
Izzót szállítjuk: Igen
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység/ faltól
való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Egyéb jellemző:
Domináns
anyag:

LED
LED
grafit
Modern
225mm
185mm
105mm
IP65
3000
LED-es
fém

AZzardo AZ-1199 Flood Lights Led kültéri reflektor / AZzardo AZ-FL205001 /

AZzardo AZ-1199 Flood Lights Led kültéri reflektor

Gyártó:
Cikkszám:

AZzardo
AZ-1199

Izzó:
1X50W
Izzót szállítjuk: Igen
Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység/ faltól

LED
LED
szürke
Modern
285mm
235mm
120mm

való elállás:
IP védelem:
Színhőfok:
Egyéb jellemző:
Domináns
anyag:

IP65
3000
LED-es
fém

AZzardo AZ-1200 Flood Lights Led kültéri reflektor / AZzardo AZ-FL205002 /

AZzardo AZ-1200 Flood Lights Led kültéri reflektor

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:

AZzardo
AZ-1200
1X50W
Igen

Foglalat:
Fényforrás:
Domináns szín:
Stílus:
Szélesség:
Magasság:
Mélység/ faltól
való elállás:

LED
LED
grafit
Modern
285mm
235mm
120mm

IP védelem:
Színhőfok:
Egyéb jellemző:
Domináns
anyag:

IP65
3000
LED-es
fém

Ideal Lux 138879 LIVE TL1 UOVO LED kültéri asztali lámpa

Ideal Lux 138879 LIVE TL1 UOVO LED kültéri asztali lámpa

Cíkkszám
138879
Típus
Kültéri lámpa
Stílus
Modern
Család
Live
Foglalat
Beépített color RGB LED
Teljesítmény
2,5W, 10lm, 4000k
Szín
fehér
Anyag
polikarbonát szerkezet
Magasság
180 mm
Átmérő
135 mm
Szállítási idő
1-1,5 hét
Megjegyzés
IP65
Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!

Ideal Lux 138886 LIVE TL1 LUMETTO LED kültéri asztali lámpa

Ideal Lux 138886 LIVE TL1 LUMETTO LED kültéri asztali lámpa

Cíkkszám
138886
Stílus
Modern
Típus
Kültéri lámpa
Család
Live
Foglalat
Beépített color RGB LED
Teljesítmény
2,5W, 10lm, 4000k
Szín
fehér
Anyag
polikarbonát szerkezet
Magasság
275 mm
Átmérő
185 mm
Szállítási idő
1-1,5 hét
Megjegyzés
IP65
Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!

Ideal Lux 138893 LIVE TL1 LED CAMPANA kültéri asztali lámpa

Ideal Lux 138893 LIVE TL1 LED CAMPANA kültéri asztali lámpa

Cíkkszám
138893
Típus
Kültéri lámpa
Stílus
Modern
Család
Live
Foglalat
Beépített color RGB LED
Teljesítmény
2,5 W,10lm, 4000k
Szín
fehér
Anyag
polikarbonát szerkezet
Magasság
235 mm
Átmérő
185 mm
Szállítási idő
1-1,5 hét
Megjegyzés
IP65
Beépített újratölthető elemekkel működik! 10 óra max üzemelés egy töltéssel!

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR10WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram
Szín
Kategória
Világítási szög

970 lumen
3000 kelvin
Led reflektor
120°

Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

IP65
102.7*155*50MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970
lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux
fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló.
Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120°
szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási
lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt
megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig
világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR10WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram

1050 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*155*50MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050
lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux
fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló.
Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120°
szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási
lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt
megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig
világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR10WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram
Szín
Kategória

830 lumen
6000 Kelvin
Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*155*50MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830
lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux
fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló.
Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120°
szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási
lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt
megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig
világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C

között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR10WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram
Szín
Kategória

970 lumen
3000 kelvin
Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*82.7*24MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel
kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár
30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan
alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög!
Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől
eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR10WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram

1050 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*82.7*24MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel
kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár
30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan
alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög!
Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől
eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.

1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050
Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR10WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram

1050 lumen

Szín

6300 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*82.7*24MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel
kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár
30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan
alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög!
Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől
eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg
fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg
fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR150W60460W3000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

150W

Fényáram

10500

Szín
Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

3000
Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
310 x 231 x 69 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 150W, 10500 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 150W
led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről
9500 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K,
természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K,
természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR150W60461W4000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

150W

Fényáram

11250

Szín
Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

4000
Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
311 x 231 x 69 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 150W, 11250 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A
150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy
méterről 9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60462W6000K ,12000 Lumen, 60°, 5700K, hideg
fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60462W6000K ,12000 Lumen, 60°, 5700K, hideg
fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR150W60462W6000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

150W

Fényáram

12000

Szín
Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

5700
Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
312 x 231 x 69 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 150W, 12000 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 150W
led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről
9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR20WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

2000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*163*52MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000
lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR20WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

2000 lumen

Szín

6300 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*163*52MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000
lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
1850 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1850
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR20WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

1850 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*95*23MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel
kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a

termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
2000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR20WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

2000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*95*23MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel
kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
2000 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000
Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR20WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

2000 lumen

Szín

6300 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*95*23MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel
kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel

Cikkszám

LLR20WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

1850 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*163*52MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850
lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR30WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

2800 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159*193*52.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800
lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.

Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR30WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat

159*193*52.5MM
230V-ba köthető

Garancia

24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000
lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR30WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3100 lumen

Szín
Kategória

6000 kelvin
Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159*193*52.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100
lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

2800 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100
Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3100 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

4700 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5200 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő

hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR50WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

4480 lumen

Szín

3000 Kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4480 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65
vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására,
120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a

garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR50WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200
Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR50WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5200 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65
vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására,
120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR60W60454W3000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

60W

Fényáram

4200

Szín

3000

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
217 x 153 x 58 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 60W, 4200 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 60W led
reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,

IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR60W60456W5700K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

60W

Fényáram

4800

Szín

5700

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor
60°
IP65
219 x 153 x 58 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 60W, 4800 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 60W led
reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60457W3000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

6300

Szín

3000

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
248 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 6300 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 90W led
reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes
fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes
fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60458W4000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

6750

Szín

4000

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
249 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 6750 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 90W
led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről
6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60459W6000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

7200

Szín

5700

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
250 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 7200 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 90W led
reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Nowodvorski duplex osztofoglalat tl-9341

Nowodvorski duplex osztofoglalat tl-9341

Részletes adatok
Gyártó:

Nowodvorski

Cikkszám:

TL-9341

Izzó:

2x28W

Fényforrást tartalmaz:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrás:

Halogén, energiatakarékos, LED

Domináns szín:

fehér

Szélesség:

0mm

Magasság:

0mm

Mélység / faltól való elállás:

0mm

Domináns anyag:

szintetikus

Szintetikus anyagból készült, fehér színû E27-es foglalatú Y elosztó. Ezzel az
átalakítóval 1db E27 foglalatba 2db E27 foglalatú izzót tehetünk bele, mely 230 V és
maximum 40W. Ez az elem a Nowodvorski Profile sínrendszeres lámpák tartozéka.

Nowodvorski TL-8795 Pathway rögzítõ elem

Nowodvorski TL-8795 Pathway rögzítõ elem

Részletes adatok
Gyártó:

Nowodvorski

Cikkszám:

TL-8795

Fényforrást tartalmaz: Nem
Domináns szín:

ezüst

Szélesség:

200mm

Magasság:

255mm

Mélység / faltól való
elállás:

200mm

Domináns anyag:

acél

A Nowodvorski Pathway családhoz tartozó rögzítõ elem, mely segítségével betonba
rögzíthetjük a családba tartozó állólámpákat.

Redo MAKO 90159 LED Kültéri fali lámpa

Redo MAKO 90159 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó

Redo

Cikkszám

Típus

90159

Kültéri fali lámpa

Stílus

modern

Család

MAKO

Foglalat

LED

Beépített LED

igen

Teljesítmény

12W

Színhőmérséklet

Fényáram

Szín

3000 K

1290 lm

sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Hosszúság

26,5 cm

Szélesség

9,9 cm

Magasság

9,8 cm

IP védettség

65

Szállítási idő

2 hét

EAN 6421681085263

Kültéri fali lámpa, direkt fényszórású. ABS sötét szürke szerkezet, áttetsző
polikarbonát diszperzór.

Redo MAKO 90160 LED Kültéri fali lámpa

Redo MAKO 90160 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó

Redo

Cikkszám

Típus

90160

Kültéri fali lámpa

Stílus

Család

modern

MAKO

Foglalat

LED

Beépített LED

igen

Teljesítmény

21W

Színhőmérséklet

Fényáram

Szín

3000 K

2205 lm

sötétszürke

Anyag ABS műanyag, polikarbonát

Hosszúság

32 cm

Szélesség

13,9 cm

Magasság

13,8 cm

IP védettség

65

Szállítási idő

2 hét

EAN 6421681085270

Kültéri fali lámpa, direkt fényszórású. ABS sötét szürke szerkezet, áttetsző
polikarbonát diszperzór.

Slim smd led reflektor 10W, LLR10WSMDW606854000K ,IP65, 900 Lumen, 90°,
4000K, természetes fehér.

LLR10WSMDW606854000K ,Slim smd led reflektor 10W, IP65, 900 Lumen, 90°,
4000K, természetes fehér.

Cikkszám

LLR10WSMDW606854000K

Feszültség

AC170-240V

Fogyasztás

10W

Fényáram

900 Lumen

Szín

4000 Kelvin

Kategória
Világítási szög
Védettség

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
90°
IP65

Méret

137x113x27 mm

Foglalat

230V-ba köthető

Garancia

12 hónap

10W slim smd led reflektor, 4000 kelvin, természetes fehér. Kiválóan alkalmas a
100 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led van, IP65
vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására,
90° szórásszög! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 1 év garancia!

Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000
kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Slim smd led reflektor 150W, LLR150WSMD3000K ,IP65, 11590 Lumen, 120°, 3000

kelvin, meleg fehér. Life Light Led 2 év garancia!

Cikkszám

LLR150WSMD3000K

Feszültség

AC170-240V

Fogyasztás

150W

Fényáram
Fényintenzitás
Szín
Kategória

11590 Lumen
4500
3000 Kelvin
Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret

336x316x83 mm

Foglalat

230V-ba köthető

Garancia

24 hónap

150W slim smd led reflektor, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light reflektornak nem
vibrál a fénye és garantáltan tudja a 11590 lument, mi nem hazudunk! Kiválóan
alkalmas a 1000 wattos halogén reflektor kiváltására! Ebben a reflektorban smd led
van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat,
csarnokok, üzemek, épületek megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla és kábel
nélkül csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények
esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Nem alkalmas arra, hogy
központi mozgásérzékelőre kössék, tönkre megy! 1 méterről 4500 lux, még 5
méteres távolságból is 180 lux fényerőt ad le! Szórásszög számításhoz segítség:
Amennyiben 5 méter távolságra szerelik fel a termékeket egymástól, akkor kapunk
egyenletes fényerőt! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények
esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! Life Light Led 2 év garancia!
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