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Cube DS Food
Fresh LED
Svart / Black

Cube DS Food Fresh LED är en specialutgåva av LED-spotlighten
Cube DS LED, för belysning av ”frukt & grönt”, chark-, bröd- och
blomavdelningar etc.

Cube DS Food Fresh LED is a special edition of the LED-spotlight
Cube DS LED, for the illumination of "fruit & vegetables", charcuterie-, bread- and flower departments.

Utseendet på färskvaror så som frukt, grönsaker, bröd och kött
kan påverkas kraftigt av att välja rätt ljus, ljus som belyser det
röda i färskt kött och tomater eller de varma bruna/gula färgerna i färskt bröd. Detta kan ha en stor inverkan i kundernas ögon
och skapa en nästan aptitretande effekt.

The appearance of fresh food such as fruits, vegetables, bread
and meat can be affected greatly by choosing the right light that
illuminates the red colour in fresh meat and tomatoes, or the
warm brown/yellow colours of fresh bread. This can have a major impact in the eye´s of the costumers and creates an almost
appetizing effect.

Cube DS Food Fresh LED är dedikerad för färsk mat med optimalt avstämt ljusspektra, vilket erbjuder överlägsen färgåtergivning. Eftersom den inte avger UV- eller IR-strålar, så medför det
att maten håller sig fräsch längre. Även om spotlighten placeras
nära maten, för att få en förstärkt dramatisk effekt, så finns det
ingen risk för förtidig matförsämring.
Cube DS Food Fresh LED finns med tre olika spridningsvinklar på
reflektorn; Wide, X-Wide samt Narrow, se separat ljusdatadokument.

Cube DS Food Fresh LED is dedicated to fresh food with optimally tuned light spectra, which provides superior colour reproduction. It emits no UV- or IR rays, so the food stays fresh longer.
Even when the spotlight is positioned near the food, to receive
an enhanced dramatic effect, there is no risk of premature food
deterioration.
There are three reflectors with different beam angels, Wide,
X-Wide and Narrow, see separate document with photometric
data.
Specifikation

Snabbval, komplett armatur
13.302-50-40-36-08-01

Effekt Ljusflöde CRI

13.302-AA-BB-CC-DD-EE Cube DS LED, vit
AA50

2.6 M Food Fresh 38W 230V AC av/på 38 W

BB40

925 Food Warm White M

CC36

X-Wide 38° M

DD08

Sladdställ 2 m

EE02

Undertaksfjädrar 0-50 mm

220 x 220

5 års garanti!
5 year warranty!

Spänning

230-240Vac

Voltage

Skyddsklass

II, IP20

Protection

Total effekt

20-40 W

Total power

Ljusflöde

1570 - 3384 lm

Luminous flux

Effektivitet

69 - 85 lm/W

Efficacy

Vikt

900 g

Weight

CCT

2500 K

CCT

CRI

>90

CRI

Spektrum

Food Warm White

Spectrum

Anslutningstyp

Sladdställ/Cord

Conection type

Reflektor

16, 22, 38° / 22, 26, 42°

Reflector

LES Ø

13 / 19 mm

LES Ø

2600 lm

Se separat dokument för artikelnummerförklaring,
under fliken ”Downloads” på hemsidan.
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Specification

>90

Undertakstjocklek 0-50 mm, 50-95 mm

Ceiling thickness

Håltagning

Cut out

160x160 mm

Med reservation för tryckfel
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