
CabiLED®

Ekskluzywna Lampa LED z optyką asymetryczną

• Czym jest CabiLED®?

CabiLED® jest wewnętrzną oprawą oświetleniową wykonaną z komponentów 
najwyższej jakości. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa PMMA 
z powierzchnią o wysokim połysku oraz z aluminium. Każda część składowa lampy 
została  dopracowana  w  najmniejszym  szczególe,  by  osiągnąć  produkt  trwały, 
estetyczny  i  solidny,  a  jednocześnie  przyjazny  dla  środowiska  i  zdatny  do 
recyklingu. 

• Design i budowa CabiLED®

Kształt  CabiLED®  jest  podyktowany  najnowszymi  trendami  wykończenia 
wnętrz.  Mimo  to,  charakteryzuje  się  on  ponadczasowością.  Klasyka  i  prostota 
kształtu zapewnia atrakcyjność oprawy zarówno dziś, jak i za dziesięć lat.

Rozmiar oprawy (10,5cm/10,5cm/1cm) zapewnia zarówno jej widoczność, jak 
i bardzo długą żywotność diod w niej zastosowanych. 

Ekstremalnie mała grubość (10mm) pozwala stosować oprawę w miejscach 
dotąd niedostępnych do montażu oświetlenia (np. jako oprawa wbudowana w płytę 
meblową).

• Kolory CabiLED®

Oprawa występuje standardowo w kolorze czarnym. Możliwe są wykonania 
partii o innym kolorze, na specjalne zamówienie.

• Optyka CabiLED®

Elementem formującym światło  pozyskane  z  diody jest  specjalnie  dobrana 
soczewka  asymetryczna.  Wiązka  światła  ma  kształt  podłużny,  co  pozwala  na 
sprawne  oświetlanie  powierzchni  podłużnych,  jak  blaty  kuchenne,  stoły,  ciągi 
komunikacyjne,  itp. Przekłada się to bezpośrednio na mniejszą ilość niezbędnych 
opraw w stosunku do konwencjonalnego oświetlenia punktowego,  które musimy 
zastosować, aby uzyskać równomierne oświetlenie danej powierzchni.

• Co świeci w CabiLED®?

Źródłem światła  w CabiLED® jest  jeden z najwyższych modeli  LED mocy 
(tzw.  PowerLED)  firmy  CREE,  uważanej  za  lidera  w  produkcji  diod  do  celów 
oświetleniowych.  Diody  CREE  dystansują  konkurencję  zarówno  pod  względem 
wydajności, jak i trwałości i wytrzymałości na niesprzyjające warunki. 

Ilość światła uzyskiwana przez CabiLED® (przy mocy max 4W!) dorównuje 
możliwościom żarówce halogenowej 50W. Wiązka światła jest przy tym formowana 
w o optymalny sposób. Światło jest w pełni wykorzystane.

Dostępne kolory światła to:
- biały ciepły (standard)
- biały zimny, czerwony, zielony, niebieski, bursztynowy (na zamówienie).

Trwałość każdego  z  modeli  zdecydowanie  przewyższa  50  000  godzin  ciągłego 
świecenia, przy czym w przypadku diod CREE trwałość jest określana jako czas, po 
którym wydajność diody nie spadnie poniżej 70% wydajności początkowej. Jest to 
tzw. czas L70.
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CabiLED®

• Gdzie stosować CabiLED®?
Oprawa  zasilana  jest  napięciem  bezpiecznym  (ok.  3  -  3,5V),  a  płytka  z 

diodami jest zabezpieczona cienkim filmem specjalistycznego lakieru bezbarwnego, 
który chroni wnętrze przed wpływem wilgoci. 

Powyższe cechy pozwalają stosować oprawę w każdym rodzaju oświetlenia 
wnętrz,  zarówno głównego,  jak i  dekoracyjnego.  Oprawa nadaje się  zarówno do 
oświetlania  mebli,  jak  i  całych  pomieszczeń.  Można  ją  montować  w ścianach  i 
sufitach.  W  każdym  zastosowaniu  CabiLED® nadaje  wnętrzu  nietuzinkowy, 
elegancki  charakter  i  nowoczesny  styl,  a  od  momentu  pierwszego  zaświecenia 
generuje oszczędności w postaci kosztów eksploatacji i energii.

• Jak zamawiać CabiLED?

1. Zamówienie w sklepie internetowym www.LEDownia.pl
2. Zamówienie telefoniczne lub poprzez fax:

◦ Biuro Obsługi Klienta DDMAX: 516 596 889 lub (58) 732 71 34
◦ fax: (58) 732 78 43

3. Zamówienie drogą elektroniczną: 
◦ Biuro Obsługi Klienta DDMAX: bok@ddmax.pl

4. Zamówienie złożone osobiście w siedzibie firmy: 
◦ DDMAX

ul. Żywiecka 2c
80-407 Gdańsk (kliknij by ujrzeć mapę)
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