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PRAWIE 100 lumenów z WATA!

 Najmocniejsza świeczka na rynku !*

- napięcie: 220-240 V
- moc: 6,5W
- ekwiwalent: 48W (WW), (NW) 
- trzonek: E14/ E27
- strumień świetlny: 600lm (WW, NW)
- trwałość: 20000h
- kąt świecenia: 200°    

- napięcie: 220-240V
- moc: 6,5W
- trzonek E14
- strumień świetlny 600lm
- trwałość: 20 000h
- klasa: A+
- kąt świecenia: 210

Nowe źródła BILO to jedne z najmocniejszych kulek na rynku. Cechują się 
bardzo dużą wydajnością, a ich strumień świetlny to 600 lumenów. Hybry-
dowa konstrukcja radiatora zapewnia pełną izolację elektryczną i znakomi-
te parametry cieplne a stabilizowany zasilacz typu IC driver zapewnia brak 
efektu migotania.

Energooszczędne i eleganckie źródła światła z trzonkiem E14 idealnie nadają 
się do lamp ozdobnych, żyrandoli, wszędzie tam gdzie liczy się również wy-
gląd źródła światła. Produkty IDO i DUN o mocy 6,5 Wata charakteryzują się 
bardzo dużą wydajnością - ich strumień świetlny wynosi aż 600 lumenów. 
Jest to ekwiwalent zwykłej żarówki o mocy 48 Watów. Hybrydowa konstruk-
cja źródeł IDO i DUN zapewnia pełną izolacje elektryczną, a zasilacz stabili-
zowany CC (typu IC Dirver), który umieszczony jest w źródle, eliminuje efekt 
migotania i nie męczy oczu. Źródła dostępne są w barwie ciepłej i zimnej
*w ofercie KANLUX

IDO 6,5W T SMD E14 DUN 6,5W T SMD E14
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OMEGA LED, OMEGA PRO

TEDI MAX LED, TEDI PRO LED

IC Driver

HIGH
Lumen

E27 W ŚwietLnym stylu

MAXymalna moc w PROfesjonalnym wydaniu!

- napięcie: 220-240V
- trzonek E27
- trwałość: 20 000h
- klasa: A+
- kąt świecenia: 200

OMEGA LED E27: 
- moc: 11W
- strumień świetlny: 
  1300lm (CW), 
  1250lm (WW)
- ekwiwalent: 85 W

TEDI MAX GU10: 
- moc: 9W
- strumień świetlny: 900lm
- ekwiwalent: 66W

OMEGA PRO LED E27:
- moc: 13W 
- strumień świetlny:
  1600lm (CW),
  1500lm (WW)
- ekwiwalent: 99 W

TEDI PRO GU10:
- moc: 7W
- strumień świetlny: 700lm
- ekwiwalent: 54W

- napięcie: 220-240V
- trzonek GU10
- trwałość: 20 000h
- klasa: A+
- kąt świecenia: 120

Zbliżone kształtem do tradycyjnej żarówki LEDowe źródła OMEGA to produkty 
w linii PREMIUM. ich skuteczność świetlna to minimum 100 lumenów z jedne-
go Wata (OMEGA LED) lub więcej (OMEGA PRO). Zastosowana matowa bańka 
mleczna bardzo dobrze rozprasza światło, dzięki czemu nie widać punktów 
świetlnych, natomiast brak efektu migotania zawdzięczamy zasilaczowi typu IC 
driver. OMEGA LED jest zamiennikiem źródła GARO OMEGA, natomiast OME-
GA PRO LED to najmocniejsze źródło typu „A” w ofercie Kanlux. Jego strumień 
świetlny wynosi 1500 lumenów dla barwy ciepłej i 1600 lumenów dla barwy 
chłodnej! Dzięki takim parametrom OMEGA PRO LED jest zamiennikiem trady-
cyjnej 100-watowej żarówki, jednak jego zużycie energii jest prawie ośmiokrot-
nie razy mniejsze. Źródła OMEGA dzięki swojemu kształtowi nadają się do każ-
dej oprawy gdzie pasują źródła z trzonkiem E27. Źródła dostępne są w barwie 
ciepłej i zimnej.

Źródła światła TEDI to znany produkt marki Kanlux. Teraz chcemy przedstawić 
modele TEDI MAX i TEDI PRO.  Są to energooszczędne lampy LED z trzonkiem 
GU10 do użytku ogólnego. Charakteryzują się bardzo dużą mocą, TEDI MAX to 
9 Watów, a TEDI PRO 7 Watów. Od podobnych, konkurencyjnych produktów na 
rynku odróżnia je niższa temperatura pracy. Źródła TREDI zawdzięczają to wy-
dajnym diodom LED oraz ceramicznej obudowie. Stabilizowany zasilacz typu 
IC driver zapewnia pracę źródła bez efektu migotania, który mógłby męczyć 
wzrok. TEDI MAX i TEDI PRO to wydajność świetlna na poziomie 100lm z Wata, 
ponadto zastosowana matowa szybka zapewnia równomierny rozsył światła 
bez widocznych punktów diod LED
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