Technický list výrobku

ONYX COPILOT
Flexibilní LED osvětlení na čtení

__

20 lm
Příjemně teplé neoslňující světlo

37 cm
370 mm dlouhé rameno svítidla,
svítidlo je napájeno přes cigaretový
zapalovač nebo má plastovou destičku
pro připojení napevno.

12 V + 24 V
Stylové světlo je vhodné jak pro osobní
(12 voltů) tak i nákladní automobily
(24 voltů)

Přesné osvětlení interiéru vozu
Díky elegantnímu a dynamickému vzhledu ONYX COPILOT
LED světlo na čtení snadno splyne s interiérem vozu. Díky své
flexibilitě má světlo na čtení široké spektrum možností, jak
osvětlit specifické oblasti interiéru vozidla. Rameno světla je
vyrobeno z matné, černé, silikonové pryže a lze ho
individuálně nastavit. Extrémně dlouhá životnost LED: až
20,000 hodin! Světlo lze zapínat a vypínat a trvale ponechat
připojené. OSRAM poskytuje na tato stylová světla záruku
2 roky.
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Technický list výrobku
Technické údaje

Informace o produktu
Odkaz na objednávku

ONYX COPILOT M+

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Flexible LED reading light

Parametry
Jmenovitý výkon

0,5 W

Jmenovité napětí

12/24 V

Fotometrické údaje
Teplota chromatičnosti

3200 K

Světelný tok

20 lm

Barva světla LED

teplá bílá

Rozměry & váha

__

Váha výrobku

84,00 g

Délka

473,0 mm

Šířka

25,0 mm

Výška

9,0 mm

Barvy & materiály
Barva patice

černá

Životnost
Guarantee

3 years

Další údaje o produktu
Konektor pro lampu
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Vlastnosti
Technologie

LED

Certifikáty & standardy
Standardy

CE

Druh ochrany

IP20

Kategorizace specifická pro danou zemi
Odkaz na objednávku

ONYX COPILOT M+

Výbava / příslušenství
_ Odpovídající zástrčka AMP 626064-0
_ Odpovídající zástrčky: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 nebo 1217321-2

Logistické údaje

__

Kód výrobku

Popis výrobku

Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem

Hrubá hmotnost

4052899077270

ONYX COPILOT

Folding carton box
1

110 mm x 35 mm x
290 mm

1.12 dm³

165.00 g

4052899077287

ONYX COPILOT

Shipping carton box
4

149 mm x 118 mm x
302 mm

5.31 dm³

845.00 g

4052899077294

ONYX COPILOT

Shipping carton box
32

491 mm x 317 mm x
329 mm

51.21 dm³

6934.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy
Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee
Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.
Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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