
LEDINAIRE − ganske
enkelt fantastisk LED
LEDINAIRE RC060B Recessed

Kvalitet og driftssikkerhed – det er det charmerende ved LEDINAIRE. LEDINAIRE står

for det enkle og har alle de grundlæggende egenskaber. Du skal ikke bruge penge

på ting, som du ikke har brug for, såsom smarte emballager eller overflødige

brochurer. Vi tilbyder et sortiment af populære LED-løsninger, der sikrer, at du kan få

LED-belysning til en overkommelig pris, der samtidig opfylder alle de højeste

standarder. Denne tilgang til belysning uden alt det overflødige betyder, at du får

nøjagtigt det, der er anført på emballagen – et pålideligt, billigt og energieffektivt

produkt. LEDINAIRE RC060B Recessed, der er designet til almen belysning, er en

energibesparende LED-løsning til en overkommelig pris. Den er velegnet til kontorer,

klasseværelser, korridorer og gangarealer.

Fordele
• Behageligt, indirekte lys

• Energibesparelse

• Komplet familie – fås i forsænket og overflademonteret version

Funktioner
• Professionel produktkvalitet og pålidelighed

• Stilrent design

• Lysstrøm: 3400 lm

• Mulighed for at vælge farvetemperatur: 3000 K og 4000 K

Anvendelsesområder
• Kontorer (ikke skærmarbejde)

• Klasseværelser (ikke skærmarbejde)

• Korridorer og gangarealer

Product family leaflet, 2023, maj 2 registrerede til at ændre

LightingLighting



Versions

Ledinaire Recessed-RC060B W60L60

Målskitse

Oplysninger om produktet

Ledinaire recessed, backside of

the luminaire connectionblock
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Oplysninger om produktet

Ledinaire recessed, backside of

the luminaire connection

LEDINAIRE RC060B Recessed
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