UNO nástěnné světlo – čisté nebo RGB LED světlo
Design : Michel & Johanne Cinier
Vyrobeno ve Francii.
Během dne, LT UNO nástěnné světlo, je krásnou dekorací na stěně.
V noci, svítí pomocí 600 LED osvětlení.
Existuje několik způsobů, jak využít světlo naplno a vytvořit požadovanou atmosféru:
Pro LT UNO s bílými LED, dálkový ovladač současně pracuje s rámem a středovým panelem v Olycale
kameni.
Lze jej nastavit tak, aby automaticky změnilo intenzitu osvětleného rámečku jednoduše pomocí
dálkového ovladače.
Pro LT UNO s bílými LED a rámem s barevnými LED, je třeba nainstalovat vypínač nebo stmívač pro
ovládání bílé LED za středovým kamenným panelem samostatně.
Dálkový ovladač pouze zapíná a ovládá barevný cyklus na rámu.
Dálkový ovladač mění intenzitu osvětlení z 0 na 100%, svítící program, ve kterém se světlo zvyšuje na
rámečku, pak se snižuje a opět zvyšuje, rychlost cyklu je také nastavitelná.

Unis

Scandola

Sculptural

Edo

Oriental

Atlantis

Hawai

Pro stejný světelný výkon, produkt UNO, šetří 75% energie v porovnání se standardním svítidlem.
Váha : 10.5 kg-23 lbs v bílé nebo 10.9 kg-24 lbs v barevné verzi.
Model Atlantis má dvojnásobnou váhu pro obě varianty (bílá a barevná).
Výška : 41” / 104 cm
Šířka : 16-1/2” / 42 cm
Rám : černá nebo bílá barva

Informace o projektu
Název:____________________________________ Datum:___________ Typ úpravy/odstínu:_________________
Komentáře:____________________________________________________________________________________
Schváleno: ____________________________________________________________________________________

UNO nástěnné světlo – čisté nebo RGB LED světlo
Napájení 100V až 277V.
UL/CE transformátor součástí balení, pro vnitřní použití v
krytí IP20.
Dálkový ovladač součástí balení.
Spotřeba energie: 70 W s bílými LED,
100 W s bílými + RGB barvami LED.
Čísté LED (Teplá 3000K* nebo studená bílá 4000K)
•
Bílá, jemná a minimalistická (teplá nebo studená bílá)
Světelný výkon: 5400 Lumenů
•
Bílá + RGB barvené LED, všestranný s barvami
Světelný výkon: 0 až 3700 Lumenů

Dostupné modely:
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UNO-W-3000k-120V-BF Černá
UNO-W-3000k-120V-WF

Bílá

UNO-W-4000k-120V-BF Černá
UNO-W-4000k-120V-WF
UNO-RGB-1220V-BF
UNO-RGB-1220V-WF
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Watts
(spotřeba)

Lumens
(výkon)

104 x 42 cm

77

0-5.4K

104 x 42 cm

77

0-5.4K

104 x 42 cm

77

0-5.4K

104 x 42 cm

77

0-5.4K

104 x 42 cm

77

0-3.7K

104 x 42 cm

77

0-3.7K

Velikost

Dálkový ovladač součástí balení

UL transformátor součástí balení

Výběrem výrobku UNO produktu se rozhodujete ke snížení spotřeby energie
Vašeho domova i naší planety.
UNO LT LED produkty kombinují vysokou kvalitu LED s jedinečným designem
osvětlení.
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