Produkt familie datablad

LED interiørlys
Stilige lys kontrollert av LED-app

__

High brightness thanks to 90 LEDs per
1.5 m strip
Lys opp hvert eneste hjørne av bilen,
nyttekjøretøyet eller bobilen

Hvitt lys med fargetemperatur på opptil
4500 K
Interiørbelysning for taket i bilen,
lasteområdet, bagasjerommet eller
andre belysningsalternativer

To fleksible selvklebende LED-lister på
1.5 m
Enkel å installere uten lodding eller bruk
av skruer

LED-produkter som endrer farge
Med LEDambient INTERIOR STRIP KIT kan du lyse opp
kjøretøyet innvendig slik at det passer din personlige smak.
Settet lar deg anordne to fleksible, hvite LED-lister slik du selv
vil. Enten det er innvendig i en bobil eller en varebil – LEDlyslistene (hver 1,5 m lang og med 90 LED-er) er perfekte for
kupébelysning, belysning under kupéen og andre, lignende
bruksområder. De selvklebende LED-listene gjør at
LEDambient INTERIOR STRIP KIT er rask og enkel å installere
– ingen behov for lodding eller skruer. OSRAM gir en 2-års
garanti for dette produktet. For å lese de nøyaktige
garantivilkårene kan du besøke www.osram.com/amguarantee. Merk: Disse produktene har ikke ECE-godkjenning.
Dette betyr at de ikke kan brukes på offentlig vei. Bruk på
offentlig vei fører til kansellering av kjøretøyets driftstillatelse
og tap av forsikringsdekning. Disse produktene er ikke tillatt
for salg i en rekke land. Ta kontakt med din lokale forhandler
for informasjon om tilgjengeligheten i ditt land.
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Produkt familie datablad

Teknisk data
Product information

Elektriske data

Photometrical data

Mål og vekt

Produkt beskrivelse

Ordrereferanse

Nominell
spenning

Nominell
effekt

Fargetemper
atur

Lysfarge LED

Lysstrøm

Produktvekt

Høyde

Bredde

Lengde

LED interior lights

LEDINT203

12,0 V

12,00 W

4500 K

hvit

900
lm/strip lm

120,00 g

4,00 mm

8,00 mm

1500,0 mm

Levetid

Ytterligere produktdata

Sertifikater og standarder

Logistiske data

Produkt beskrivelse

Guarantee

Tilkobling til lampe

Standarder

Commodity code

LED interior lights

2 years

Wire Kit

CE

940540399000

__

Produkt familie datablad | LED interiørlys
© 2019, OSRAM AS. Alle rettigheter reservert.

november 19, 2019, 18:50:12
Side 2 av 3

Produkt familie datablad
Last ned data
Fil
User instruction
LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Juridisk rådgivning
Detailed guarantee terms can be found at www.osram.com/am-guarantee.
This product only works in combination with the respective base kit.
System hjelp
For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.
Ansvarsfraskrivelse
Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
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