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TRIO led panelen Griﬃn
TRIO led panelen Griﬃn bevestigt u eenvoudig aan of in het plafond. Deze
panelen zijn leverbaar in 3 verschillende, metalen ontwerpen. Ze voorzien dus
gegarandeerd in uw behoeften. De panelen beschikken allemaal over duurzame,
geïntegreerde SMD LED-verlichting. Zodoende gaat de verlichting zeker 30.000
uur mee. De verlichting heeft een kleurtemperatuur die traploos instelbaar is van
3000 tot 5500 kelvin. Het paneel van 59 bij 59 cm past precies in een
systeemplafond van 60 bij 60 cm. U kunt deze TRIO led panelen Griﬃn ook
eenvoudig aan het plafond bevestigen. Vanwege de ingebouwde
geheugenfunctie gaat een led paneel automatisch aan in de instelling waarin u
hem had uitgeschakeld. Nog een handige functie is de geïntegreerde dimmer,
waarmee u het paneel traploos kunt dimmen. Ook beschikt elk paneel over een
RGBW-kleurenwisselaar. Daarmee kunt u de kleur van de verlichting veranderen
in rood, groen of blauw of wit. U kunt dit regelen middels de schakelaar, of
middels de bijgeleverde afstandsbediening. Deze lamp werkt tevens via een app
met de geavanceerde WiZ-techniek.
[embed]https://youtu.be/tL018NJPae0[/embed] Speciﬁcaties: » Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 3000-5500 kelvin (traploos instelbaar); » Lumen: 1500, 2000
of 3600; » Watt: 15, 20 of 36; » Bevat geïntegreerde dimmer; » Met
geavanceerde WiZ-techniek; » Met RGBW-kleurenwisselaar.
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Extra-informatie Kleurtemperatuur Lumen Watt Afmeting
Gewicht Artikelnummer Prijs
rechthoekig
3000-k-5500-k
3600 36
109-x-29-x-5-cm 3-kg
TRIO657411107 €
vierkant
3000-k-5500-k
1500 15
29-x-29-x-5-cm 1-kg
TRIO657413007 €
vierkant
3000-k-5500-k
2000 20
39-x-39-x-5-cm 1-kg
TRIO657414007 €
vierkant
3000-k-5500-k
3600 36
59-x-59-x-5-cm 3-kg
TRIO657416007 €
rond
3000-k-5500-k
1500 15
30-x-5-cm
1-kg
TRIO657493007 €
rond
3000-k-5500-k
2000 20
40-x-5-cm
1-kg
TRIO657494007 €
rond
3000-k-5500-k
3600 36
60-x-5-cm
3-kg
TRIO657496007 €
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