
SatinoLED®

Lampa sufitowa zwieszana

• Czym jest SatinoLED®?

SatinoLED® jest  ekskluzywną  lampą  sufitową  zwieszaną.  Wykonana  w 
technologii  LED  najwyższej  jakości,  dzięki  czemu   produkt  jest  niespotykanie 
trwały, a jednocześnie przyjazny dla środowiska i zdatny do recyklingu. 

• Design i budowa SatinoLED®

Budowa SatinoLED oparta jest o taflę najwyższej jakości szkła satynowego 
trawionego  o  polerowanych  krawędziach.  Moduł  świecący  wykonany  jest  z 
wydajnego, aluminiowego radiatora, niewidocznego po montażu lampy. Stabilność 
lampy zapewniają dyskretne zawiesia z cienkiej linki INOX. Dzięki temu jej wygląd 
jest niepowtarzalny i ekskluzywny.

SatinoLED występuje obecnie w dwóch wersjach:
- SatinoLED MAX o wymiarach 80cm/40cm
- SatinoLED o wymiarach 60cm/30cm

• Co świeci w SatinoLED®?

Źródłem światła w SatinoLED są diody LED mocy (tzw. PowerLED) firmy 
CREE, w branży uważanej za lidera w produkcji diod do celów oświetleniowych. 
Diody  CREE  dystansują  konkurencję  pod  względem  wydajności,  trwałości  i 
wytrzymałości na niesprzyjające warunki. SatinoLED oferuje światło o barwie białej 
ciepłej  (możliwe  są  wykonania  specjalne  w  innej  barwie).  SatinoLED  jest 
przystosowana do zasilania sieciowego 230V.

Parametry poszczególnych modeli SatinoLED®:
- SatinoLED MAX – 28W, ekwiwalent żarówki 250W
- SatinoLED – 14W, ekwiwalent żarówki 120W

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.

DDMAX® 2010 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

http://www.ledownia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=13


SatinoLED®

• Gdzie stosować SatinoLED®?

Powyższe  cechy  pozwalają  stosować  SatinoLED® do  oświetlenia  wnętrz. 
SatinoLED® idealnie pełni rolę lampy oświetlenia głównego. SatinoLED® nadaje 
wnętrzu  nietuzinkowy,  elegancki  charakter  i  nowoczesny  styl,  a  od  momentu 
pierwszego  zaświecenia  generuje  oszczędności  w  postaci  kosztów  eksploatacji
i energii.

Wiązka światła emitowanego przez SatinoLED® nie zawiera podczerwieni ani 
ultrafioletu, w związku z czym nie nagrzewa ani nie degraduje powierzchni, na którą 
pada.

• Jak zamawiać SatinoLED?

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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