
CAPS MD100 60CAPS MD100 60
Caps MD100 will certainly fit into the tastes of those who appreciate minimalism. It is
available in three sizes, which makes it possible to combine it into interesting
compositions. One of its interesting functions is the possibility of phase dimming. This
type of lighting will undoubtedly add an extraordinary character to the interior.

    

POWER LED 8 W

LUMINOUS FLUX 700 lm

WEIGHT 03 kg

BOX 120x120X120 mm

ELECTRONICS ON/OFF PHASE DIMMING

TEMPERATURE 2700K 3000K 4000K

FINISHING

white black

white outside / black inside black outside / white inside

OPTICS

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończeń przedstawione w katalogu mogą różnić się od
rzeczywistych. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji. Parametry techniczne mogą ulec zmianie. Dla każdej oprawy podana jest wartość strumienia ze źródła.
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CAPS MD100 110CAPS MD100 110
Caps MD100 will certainly fit into the tastes of those who appreciate minimalism. It is
available in three sizes, which makes it possible to combine it into interesting
compositions. One of its interesting functions is the possibility of phase dimming. This
type of lighting will undoubtedly add an extraordinary character to the interior.

    

POWER LED 8 W

LUMINOUS FLUX 700 lm

WEIGHT 0,6 kg

BOX 120x120x120 mm

ELECTRONICS ON/OFF PHASE DIMMING

TEMPERATURE 2700K 3000K 4000K

FINISHING

white black

white outside / black inside black outside / white inside

OPTICS

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończeń przedstawione w katalogu mogą różnić się od
rzeczywistych. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji. Parametry techniczne mogą ulec zmianie. Dla każdej oprawy podana jest wartość strumienia ze źródła.
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CAPS MD100 200CAPS MD100 200
Caps MD100 will certainly fit into the tastes of those who appreciate minimalism. It is
available in three sizes, which makes it possible to combine it into interesting
compositions. One of its interesting functions is the possibility of phase dimming. This
type of lighting will undoubtedly add an extraordinary character to the interior.

    

POWER LED 8 W

LUMINOUS FLUX 700 lm

WEIGHT 0,8 kg

BOX 100x100x220 mm

ELECTRONICS ON/OFF PHASE DIMMING

TEMPERATURE 2700K 3000K 4000K

FINISHING

white black

white outside / black inside black outside / white inside

OPTICS

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończeń przedstawione w katalogu mogą różnić się od
rzeczywistych. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji. Parametry techniczne mogą ulec zmianie. Dla każdej oprawy podana jest wartość strumienia ze źródła.
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