Technický list řady výrobků

LED světlo pro interiér
stylová LED světla ovládaná pomocí aplikace

__

Vysoký jas díky 90 LEDkámpásek 1,5 m
Osvětlí každý kout ve voze i v karavanu

Bílé světlo s teplotou chromatičnosti až
4500 K
Interiérové osvětlení střechy,
zavazadlového prostoru, kabiny, kufru.

Dva flexibilní samolepicí LED pásky
1,5 m
Snadná instalace bez pájení nebo použití
šroubů

LED produkty, které mění barvu
Použitím LEDambient INTERIOR STRIP KIT můžete osvětlit
interiér vašeho vozidla podle vašeho osobního vkusu.
Souprava umožňuje uspořádat dvě flexibilní bílé LED pásky
podle vašich individuálních předností. Ať už se jedná o interiér
karavanu nebo nákladní automobil, světelné pásky LED (každý
1,5 m dlouhý, 90 LED) jsou ideální pro osvětlení v kabině,
osvětlení pod stropem a další podobné aplikace. Samolepící
LED pásky znamenají, že se LEDambient INTERIOR STRIP KIT
rychle a snadno instaluje - není zapotřebí pájky ani šroubů.
OSRAM poskytuje 2 roky záruku na tento produkt. Chcete-li si
přečíst přesné záruční podmínky, navštivte
www.osram.com/am-guarantee. Upozornění: Tyto výrobky
nemají schválení EHK. To znamená, že je nelze použít pro
vnější osvětlení vozidla při provozu na veřejných
komunikacích. Neoprávněné použití na veřejných
komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a
pojistného krytí. Některé země nepovolují prodej a používání
těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, sdělí
vám informace o dostupnosti ve vaší zemi.
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Technické údaje

Informace
o produktu

Parametry

Fotometrické údaje

Rozměry &
váha

Popis výrobku

Odkaz na
objednávku

Jmenovitý
výkon

Jmenovité
napětí

Teplota
chromatič
nosti

Barva světla
LED

Světelný
tok

Výška

INTERIOR STRIP KIT

LEDINT203

12,00 W

12,0 V

4500 K

bílá

900
lm/strip
lm

4,00 mm

Životnost

Vlastnosti

Certifikáty & standardy

Popis výrobku

Šířka

Délka

Váha
výrobku

Záruka

Technologie

Standardy

INTERIOR STRIP KIT

8,00 mm

1500,0 mm

120,00 g

2 years

LED

CE

Logistická data

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

Popis výrobku

Zkratka produktu

Date of Declaration

Primary Article
Identifier

Candidate List
Substance 1

INTERIOR STRIP KIT

851220009000

21-12-2021

4052899516670

Lead

Popis výrobku

CAS No. of substance
1

Safe Use Instruction

Declaration No. in
SCIP database

INTERIOR STRIP KIT

7439-92-1

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

34b4cbbb-a4264198-bfd3cb266e5801d8

__
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Stažení dat

Soubor
User instruction
LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Právní rady
Detailní záruční podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee.
Tyto produkty neodpovídají ECE. To znamená, že je nelze použít do vnějších světel na veřejných komunikacích.
Neoprávněné použití na veřejných komunikacích vede k odebrání technického průkazu a ztrátě platnosti pojištění. Některé
země nedovolují prodej a použití těchto výrobků. Pro informace o dostupnosti ve vaší zemi prosím kontaktujte lokálního
obchodního zástupce.
Tento produkt funguje pouze s příslušnou základní sadou.
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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