
PRODUKTFÖRDELAR

– Enkel att installera och använda
– Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
– Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

– LED-normallampa med trådlös smart belysningsfunktion
– RGB-färgstyrning med ca 16 milijoner färger att välja mellan
– Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 2 000–6 500 K
– Dimbar
– Nätverksprotokoll: BLE
– Livslängd: upp till 20 000 tim.

PRODUKTDATABLAD
SMART+ HK CLA60 E27 RGBW 230V
SMART+ HK Classic E27 Multicolor | LED-ljuskällor med Smart Home-teknik, justerbar ljusfärg och
färgtemperatur, klassisk glödlampsform, kompatibel med Apple HomeKit

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

– Allmänbelysning
– Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer
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TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal 10,00 W

Nominell märkspänning 220 V

Mått

produktvikt 130,00 g

Längd 120,0 mm

Diameter 60,0 mm

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den
komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska
värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som
inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för
varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet/Reset
settings to default by switching the product on for five seconds and off
for five seconds and repeating this five times.

Användningsområden

Compatible smart home technology Apple HomeKit

LOGISTISKA DATA

Produktnummer Produktbeskrivning Förpackningsenhet
(Styck/Enhet)

Dimensioner (längd x
bredd x höjd)

Volym Bruttovikt

4058075816497 SMART+ HK CLA60
E27 RGBW 230V

Transportförpackning
4

191 mm x 151 mm x
160 mm

4.61 dm³ 1163.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid
orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

PRODUKTDATABLAD
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