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INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA/INTERIOR LIGHTS



Suspended linear LED luminaire with lens optic 
Závěšené lineární LED svítidlo s optikou

   Dutý design, díky čemuž světlo svítí nahoru i dolů 
   Volitelné nastavení teploty chromatičnosti
   Lehké přepínání teploty CCT pro běžného uživatele
   Osvětlení příjemné pro oči
   Nastavitelná délka lan
   Hlíníkové tělo skvěle odvádí teplo
   Životnost 50 000 hodin

  Hollow design, emitting both down and up lights.
  Optinal CCT selection
   CCT selection DIP Switching can be operated by any user
   Low glare and eyes-protecting light
   Length of suspension wires is adjustable
   Aluminum housing with perfect heat dissipation,
   Lifetime 50 000 hours

VÝHODY/ADVANTAGES:

Osvětlení kanceláře 
Office lighting

Komerční osvětlení  
Commercial lighting

LANX

PRODUKTOVÉ ŘADY: 
PRODUCT LINES:

ALPHA US LANX RCT/20/8C3/922*115 OP 
ALPHA US LANX RCT/40/8C3/1222*115 OP 
ALPHA US LANX RCT/60/8C3/1622*115 OP

ALPHA US LANX je originální zavěšené lineární svítidlo s dutým vnitřkem, díky čemuž se světlo rozptyluje nahoru i 

dolů. Výhodou je nastavitelná délka zavěšení lan a volitelné nastavení teploty chromatičnosti. ALPHA US LANX po-

skytuje příjemné světlo, které chrání oči přes oslněním a tím pádem je skvělou volbou do kanceláří. 

ALPHA US LANX is a stylish linear suspended luminaire with a hollow design, which makes the light goes both up 
and downsides. The advantage of the light is the adjustable length of wires suspension and CCT selection. ALPHA 

US LANX provides soft eye-protecting light with a low glare, which makes it a perfect choice for offices. 



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE/BASIC SPECIFICATION

SVĚTELNÉ KŘIVKY SVÍTIDLA/LIGHT CURVES OF THE LUMINAIRE:

Výrobce – dodavatel 
Manufacturer – Supplier:                                                                         
AlphaLighting CZ s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
Česká republika/Czech Republic
Tel./Phone: +420 777 774 749   
+420 777 774 750
Email: info@alphalighting.cz
www.alphalighting-led.com

Generální obchodní zastoupení  
Business Representation Directorate:
AlphaLighting Trade s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Slovenská republika/Slovak Republic
Tel./Phone: +421 915 234 531  
+420 773 248 774
Email: info@alphalighting-led.com
www.alphalighting-led.com
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