
Zaměřujete se 
na to, co je přirozené?
A nezapomínáš
snad na... světlo?
Seznamte se s IQ-LED LIFE - zdroj světla s úplným spektrem barev

Opravdu pohodlný interiér je ten, ve kterém je také 

příjemné osvětlení.  Dbejte na to, aby bylo také 

kvalitnější-zvolte Kanlux IQ-LED LIFE.

Tato změna není na první pohled patrná, pokud 

se podíváte na produkty IQ-LED LIFE. Ale stačí 

nainstalovat IQ-LED LIFE do lampy a stisknout spínač, 

abyste sobě a svým blízkým dali neobyčejné osvětlení.

www.kanlux.com/iq/iq-life

Na co kladete důraz,
když si zařizujete
dům nebo byt?

Vybíráte si ergonomický, 
pohodlný nábytek a praktické 
zařízení... ale nezapomínáte 
na něco?

Krok směrem 
k přírodě
Denní světlo je pro nás 
nejdokonalejším vzorem. 

Díky revoluci světelných zdrojů, kterou Kanlux zahájil,

se blížíme k tomuto ideálu. Výrobky IQ-LED LIFE 

vyzařují světlo blíže přirozenému světelnému zdroji 

než ty, které se dosud používají. Získáte co 

nejpříznivější podmínky pro každodenní aktivity: 

Práci, zábavu, relax, sdílení času. Vytvoříte přátelsk-

ou atmosféru, ve které se vy a Vaši blízcí budou cítit 

bezpečně.



Už máte ideální
místo pro život?
Nebo jsi nalezl 
světlo stejně dobré?
Objevte IQ-LED LIFE – Less Blue zdroj světla

Objevte Less Blue efekt

V poslední době je stále větší pozornost věnována škodlivosti přebytečného modrého světla. 

Může způsobit nadměrnou únavu a podráždění očí, celkovou únavu, snížení koncentrace a dokonce 

zhoršení kvality spánku.

Kanlux IQ-LED LIFE s Less Blue je moderní řešení, které podporuje uživatele v jejich zájmu 

o zdraví a pohodlí očí.

Studie provedené v laboratoři Kanlux potvrdily, že spektrum světla IQ-LED LIFE je nižší než u většiny 

současných zdrojů světla LED.

Čím méně modré, 
tím více výhod

Objevte světelný zdroj 
Kanlux IQ-LED LIFE s Less Blue
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Porovnání světelných zdrojů s barevnou teplotou 4000K, které vycházelo z dodaných technických materiálů výrobcem 
LED zdrojů používaných v "žárovkách" IQ-LED LIFE.
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Vysoce kvalitní zdroj světla?
Máme něco lepšího

S IQ-LED LIFE Kanlux zajistíte kvalitu světla!

Efekt Less Blue
Kanlux IQ-LED LIFE s Less Blue jsou světelné zdroje s nižším 

obsahem modrého světla v porovnání s dosud 

používanými LED zdroji.

Světlo bližší přírodě
Výrobky ze série IQ-LED LIFE s úplným spektrem světla se 

stávají důležitým krokem směrem k přírodě a nedílnou 

součástí každodenního života.

*5 let záruky
Kanlux IQ-LED LIFE vás překvapí až pětiletou zárukou, 

což je nejdelší ze všech výrobků v rodině IQ-LED. 

Dokonalé mapování barev
Světelné zdroje Kanlux IQ-LED LIFE mají vysoký index 

vyzařování barev, včetně červeného světla (R9).

SUN LIFE

*5 let záruky na základě prohlášení o záruce, které je k dispozici na internetové stránce



Užijte si plné odstíny!

Podívejte se na všechny barvy, jak mají být -

i když je sledujete pod lampou.

Snadno najděte tu správnou kravatu na ráno do 

práce. Prohlédněte si ovoce v  kuchyni a bohatost 

jejich lahodných barev.

Vysoká úroveň vyzařování barev, včetně červeného 

světla (R9), odlišuje IQ-LED od dosud používaných 

LED světelných zdrojů.

www.kanlux.com/iq/iq-life

IQ-LED LIFE 
s dokonalým 
mapováním barev

Nový výrobek 
v rámci rodiny 
Kanlux IQ-LED
Ať se přátelské světlo stane 
součástí Vašeho světa.

Kanlux je jedním z lídrů polského trhu s osvětlením. 

Vyrábí a dodává světelné zdroje, které určují nové 

normy na polském a mezinárodním trhu.

IQ-LED LIFE je nová řada výrobků v dobře známé a 

velmi populární rodině Kanlux IQ-LED. Jsou to světelné 

zdroje kategorie premium, které jsou určeny pro 

uživatele s nejvyššími požadavky.

Pojď s námi na nejvyšší úroveň rozvoje osvětlení!

Každý světelný zdroj ze série 
Kanlux IQ-LED LIFE je nový objev.
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Kód:

33760

33761

33762

33763

33764

33765

Produkt:

IQ-LED L G45 4,2W-WW

IQ-LED L G45 4,2W-NW

IQ-LED L A60 7,2W-WW

IQ-LED L A60 7,2W-NW

IQ-LED L GU10 4,8W-WW

IQ-LED L GU10 4,8W-NW

Patice

E14

E14

E27

E27

GU10

GU10

Světelný tok
[lm]

470

490

806

840

450

450

Úhel svícení
[°] 

240

240

220

220

100

100

Výkon [W]: 

4,2

4,2

7,2

7,2

4,8

4,8

Ekvivalent 
žárovky [W]:

40

41

60

62

49

49

Teplota 
svícení [K]:

2700

4000

2700

4000

2700

4000

A60


