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N o w o ś c i  R y n k o w e Komponenty

Dekoracyjne i efektywne 
oświetlenie szafek

Amix wprowadza do oferty nowe oprawy LED oraz zestawy opraw o estetycznym 
wykonaniu i wysokich walorach świetlnych, które bardzo dobrze komponują się 
z meblami kuchennymi. 

O
świetlenie ledowe poza walorami 

dekoracyjnymi zapewnia wszech-

stronność zastosowania oraz nie-

wielki pobór mocy, dlatego znajduje sze-

rokie zastosowanie w branży meblarskiej. 

Ledy mogą być stosowane w niemal każdej 

części mebla – nad, pod, w środku, a nawet 

w szufladach. W kuchniach można je wyko-

rzystać do oświetlenia blatu roboczego lub 

dekoracyjnego oświetlenia wnętrza szafek. 

Nowością w ofercie firmy Amix są 

oprawy LED, które charakteryzują się wy-

soką estetyką oraz bardzo dobrą jakością 

materiałów oraz długą żywotnością. Źró-

dło światła jest niewymienne (nie można 

wymieniać lamp w oprawie). Ich atutem 

jest energooszczędność – zużywają mało 

energii przy jednocześnie wysokich pa-

rametrach świetlnych. Na nowy asorty-

ment składają się: pojedyncza oprawa LED 

z wyłącznikiem dotykowym – D68H702P, 

pojedyncza oprawa LED bez wyłącznika 

– D68H702 oraz zestaw opraw LED. Po-

jedyncze oprawy LED z wyłącznikiem do-

tykowym lub bez wyłącznika mają okrągłą 

formę o średnicy 68 mm, barwę światła 

3000 K i zasilane są prądem stałym o na-

pięciu 12 V. Cechują się wysoką intensyw-

nością i efektywnością świetlną o mocy  

3 W. Intensywność strumienia świetlnego 

wynosi 240 lm.   

Firma oferuje zestawy opraw LED 

z wyłącznikiem bezdotykowym bazujące 

na wyżej wymienionych oprawach, któ-

re mogą zawierać po trzy lub pięć oczek 

świetlnych. W zestawie z trzema oczkami 

jedna oprawa jest z wyłącznikiem, a dwie 

bez, w zestawie z pięcioma oczkami jedna 

oprawa jest z wyłącznikiem, a cztery bez. 

Ponadto każdy zestaw zawiera rozdzielacz 

AMP o długości 0,5 m, zasilacz 12 V DC/1,0 

A oraz wkręty. • 
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Proponowane zestawy zawierają trzy lub pięć opraw LED.  
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Podświetlone wnętrza szafek kuchennych 
wyglądają atrakcyjnie, ale jest to rozwiązanie 
również bardzo praktyczne.  
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