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Nowe taśmy LED-owe firmy HAUPA dają teraz
jeszcze więcej światła w ciemności!

„HUPlightStripe15”

„HUPlightStripe25”

Idealna do oświetlania placów budów, zwłaszcza stanów surowych budynków! Taśmę świetlną LED można łatwo
zawiesić na suficie, np. za pomocą opasek zaciskowych i równomiernie oświetlić miejsce pracy. Solidna, odporna
i może być używana bez kłopotliwych statywów. Mała i kompaktowa, zwijana jak bęben kablowy

haupa.com

... rozwiązania,
... mit „Sicherheit“
które przekonują
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Art. nr. 130364
16 x 8 x 15000 mm

Taśma świetlna LED „HUPlightStripe15”

LED

180W

15m

19500

4000K

Lm

IP65
2x
Max 50m

CRI
90

• Napięcie robocze: AC 220 - 240V 50/60Hz
• obciążenie: 180 W
• Barwa: biała ciepła 4000 K
• 180 diod LED na metr
• Całkowita długość 15 m + kabel
połączeniowy 1,5 m
• Możliwość przedłużenia do 50 metrów za
pomocą połączenia wtykowego/śrubowego
• kąt świecenia 120°
• Wskaźnik oddawania barw CRI > 90
• jasność (strumień świetlny) 19500 Lm
• klasa ochrony 2
• również do użytku na zewnątrz IP65
• Wymiary taśmy: szer. 16 mm x wys. 8 mm
• Wymiary rolki:
szer. 286 mm x gł. 210 mm x wys. 338 mm

300W

25m

32500

4000K

Lm

IP65
2x
Max 50m

CRI
90

• Napięcie robocze: AC 220 - 240V 50/60Hz
• obciążenie: 300 W
• Barwa: biała ciepła 4000 K
• 180 diod LED na metr
• Całkowita długość 25 m + kabel
połączeniowy 1,5 m
• Możliwość przedłużenia do 50 metrów za
pomocą połączenia wtykowego/śrubowego
• kąt świecenia 120°
• Wskaźnik oddawania barw CRI > 90
• jasność (strumień świetlny) 32500 Lm
• klasa ochrony 2
• również do użytku na zewnątrz IP65
• Wymiary taśmy: szer. 16 mm x wys. 8 mm
• Wymiary rolki:
szer. 317 mm x gł. 250 mm x wys. 385 mm

Netto Zł

1060,-

Grupa HAUPA
www.haupa.com
Pieczątka firmowa

HAUPA W4B29P9 - 6.000/PL

Hurtownia elektryczna:

670,-

Art. nr. 130366
16 x 8 x 25000 mm

Taśma świetlna LED „HUPlightStripe25”

LED

Netto Zł

... rozwiązania, które przekonują
HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2023 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

