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داراى نشان استاندارد ملى ایران فهرســت المپ 

صفحه 1حبابى

صفحه 4المپ (فیلمانى / اشکى)

(MR16 هالوژن) صفحه 5المپ

صفحه 6المپ (فلورسنت  
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حبابی 5 وات اي 50 اس 1
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100203,000
10101083
10101085
10101084

حبابی 7 وات اي 55 3
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

50206,000
10101013
10101025
10101014

ضریب توان PF: >0.5/ زاویه پخش نور 183°
lumen: 821 شار نورى /E27  پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >82 شاخص نمود رنگ

6 حبابی 10 وات اي 60 
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100
10101066
10101067
10101068

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 560 شار نورى /E27  پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 60 میلیمتر/ ارتفاع 110 میلیمتر

218,000

حبابی 6 وات اي 50  2
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100204,000
10100991
10100993
10100992

PF: >0.5 ضریب توان
lument: 648 شار نورى /E27 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >83 شاخص نمود رنگ

PF: >0.5 ضریب توان
lument: 530 شار نورى /E27 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >80 شاخص نمود رنگ

حبابی 9 وات اي 60 4
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

50207,000
11071002
11071003
11071001

ضریب توان PF: >0.5/ زاویه پخش نور 160°
lumen: 1041 شار نورى /E27 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >82 شاخص نمود رنگ

حبابی 9 وات اي 60 اس  5
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100207,000
10101086
10101088
10101087

ضریب توان PF: >0.5/ زاویه پخش نور 180°
lumen: 857 شار نورى /E27 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >82 شاخص نمود رنگ

حبابی 12 وات اي 67 7
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

50265,000
11071005
11071006
11071004

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 200°
lumen: 1334 شار نورى /E27 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >86شاخص نمود رنگ

حبابی 12 وات اي 60 اس 8
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100265,000
10101089
10101091
10101090

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1100 شار نورى /E27 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >80 شاخص نمود رنگ

قطر 60 میلیمتر / ارتفاع 109 میلیمتر

2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
لیست قیمت محصوالت 1400توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)

داراى نشان استاندارد ملى ایران  (LED تکنولوژى) المپ    



2

حبابی 20 وات اي 95 13
سفید

آفتابى
20672,000

10101009

10101008

PF: >0.5 ضریب توان
lumen: 2160 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 95 میلیمتر/ ارتفاع 178 میلیمتر

حبابی 38 وات فالور تی 120 16
سفید

آفتابى

10101056

10101057

PF: 0.51 ضریب توان
lumen: 2532 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 150 میلیمتر/ ارتفاع 255 میلیمتر

121,411,000

حبابی 20 وات  18
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

24699,000
2106001
210702
210701

PF: >0.9 ضریب توان
lumen: 1535 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 160°
CRI: >83شاخص نمود رنگ

2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
لیست قیمت محصوالت 1400توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

حبابی 33 وات اي 120 14
سفید

آفتابى
121,101,000

10101004

10101005

PF: 0.5 ضریب توان
lumen: 2565 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 120 میلیمتر/ ارتفاع 197 میلیمتر

حبابی 50 وات اي 160 15
سفید

آفتابى
121,800,000 10101058

10101059

PF: 0.45 ضریب توان
lumen: 4000 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 160 میلیمتر/ ارتفاع 280 میلیمتر

حبابى 45 وات 20
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

121,708,000
2106002
210707
210706

PF: >0.9 ضریب توان
lumen: 4229 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >84شاخص نمود رنگ

حبابی 30 وات  19
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

121,341,000
210703
210705
210704

PF: >0.9 ضریب توان
lumenE27: 3118 پایه المپ / شار نورى

زاویه پخش نور 160°
CRI: >83شاخص نمود رنگ

حبابى 75 وات 21
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

82,890,000
10100941
10100943
10100942

PF: >0.9 ضریب توان
lumen: 7819 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 160°
CRI: >85شاخص نمود رنگ

حبابی 85 وات اي 195 17
سفید
آفتابى

63,351,000
10101060
10101061

E40 پایه المپ/ PF: 0.5 ضریب توان
زاویه پخش نور 180°

CRI: >80شاخص نمود رنگ
lumen: 5765 شار نورى

داراى نشان استاندارد ملى ایران  (LED تکنولوژى) المپ    

حبابی 18 وات اي 80 11
سفید

آفتابى
50499,000

10101011

10101012

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1505 شار نورى /E27 پایه المپ

CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 80 میلیمتر/ ارتفاع 155 میلیمتر

حبابی 15 وات اي 65 اس 10
سفید

آفتابى
100369,000

10101092

10101093

حبابی 20 وات اي 80 اس  12
سفید

آفتابى
50539,000

10101094

10101095

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1950 شار نورى /E27 پایه المپ

CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 80 میلیمتر/ ارتفاع 155 میلیمتر

حبابی 15 وات اي 70 9
سفید

آفتابى
50418,000

10100989

10100990

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1155 شار نورى /E27 پایه المپ

CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 70 میلیمتر/ ارتفاع 135 میلیمتر

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1451 شار نورى /E27 پایه المپ

CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 65 میلیمتر/ ارتفاع 130 میلیمتر

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)
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حبابی 20 وات اي 95 13
سفید

آفتابى
20672,000

10101009

10101008

PF: >0.5 ضریب توان
lumen: 2160 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 95 میلیمتر/ ارتفاع 178 میلیمتر

حبابی 38 وات فالور تی 120 16
سفید

آفتابى

10101056

10101057

PF: 0.51 ضریب توان
lumen: 2532 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 150 میلیمتر/ ارتفاع 255 میلیمتر

121,411,000

حبابی 20 وات  18
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

24699,000
2106001
210702
210701

PF: >0.9 ضریب توان
lumen: 1535 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 160°
CRI: >83شاخص نمود رنگ

2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
لیست قیمت محصوالت 1400توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

حبابی 33 وات اي 120 14
سفید

آفتابى
121,101,000

10101004

10101005

PF: 0.5 ضریب توان
lumen: 2565 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 120 میلیمتر/ ارتفاع 197 میلیمتر

حبابی 50 وات اي 160 15
سفید

آفتابى
121,800,000 10101058

10101059

PF: 0.45 ضریب توان
lumen: 4000 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >80شاخص نمود رنگ

قطر 160 میلیمتر/ ارتفاع 280 میلیمتر

حبابى 45 وات 20
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

121,708,000
2106002
210707
210706

PF: >0.9 ضریب توان
lumen: 4229 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >84شاخص نمود رنگ

حبابی 30 وات  19
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

121,341,000
210703
210705
210704

PF: >0.9 ضریب توان
lumenE27: 3118 پایه المپ / شار نورى

زاویه پخش نور 160°
CRI: >83شاخص نمود رنگ

حبابى 75 وات 21
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

82,890,000
10100941
10100943
10100942

PF: >0.9 ضریب توان
lumen: 7819 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 160°
CRI: >85شاخص نمود رنگ

حبابی 85 وات اي 195 17
سفید
آفتابى

63,351,000
10101060
10101061

E40 پایه المپ/ PF: 0.5 ضریب توان
زاویه پخش نور 180°

CRI: >80شاخص نمود رنگ
lumen: 5765 شار نورى

داراى نشان استاندارد ملى ایران  (LED تکنولوژى) المپ    

حبابی 18 وات اي 80 11
سفید

آفتابى
50499,000

10101011

10101012

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1505 شار نورى /E27 پایه المپ

CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 80 میلیمتر/ ارتفاع 155 میلیمتر

حبابی 15 وات اي 65 اس 10
سفید

آفتابى
100369,000

10101092

10101093

حبابی 20 وات اي 80 اس  12
سفید

آفتابى
50539,000

10101094

10101095

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1950 شار نورى /E27 پایه المپ

CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 80 میلیمتر/ ارتفاع 155 میلیمتر

حبابی 15 وات اي 70 9
سفید

آفتابى
50418,000

10100989

10100990

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1155 شار نورى /E27 پایه المپ

CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 70 میلیمتر/ ارتفاع 135 میلیمتر

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 1451 شار نورى /E27 پایه المپ

CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 65 میلیمتر/ ارتفاع 130 میلیمتر

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)

3

2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
لیست قیمت محصوالت 1400توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

داراى نشان استاندارد ملى ایران  (LED تکنولوژى) المپ    

حبابى 100 وات 22
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

83,484,000
10101003
10101001
10101002

PF: >0.9 ضریب توان
lumen: 11558 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 160°
CRI: >85شاخص نمود رنگ

سفینه اى 30 وات 24
سفید
201,341,000آفتابى

10100955
10100956

PF: 0.95 ضریب توان
lumen: 3213 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 111°
CRI: >84شاخص نمود رنگ

آویز 30 وات 23
سفید
آفتابى

123,373,000
63023

1202003

PF: >0.9 ضریب توان
lumen: 2797 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >76شاخص نمود رنگ

سفینه اى 50 وات 25
سفید
121,855,000آفتابى

10100957
10100958

PF: 0.95 ضریب توان
lumen: 5649 شار نورى /E27 پایه المپ

زاویه پخش نور 180°
CRI: >83شاخص نمود رنگ

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)



4

حبابی فیالمنتی 8 وات  1
سفید

آفتابى
50471,000 10100969

10101024

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 315°
Filamen :LEDنوع مدل /A: 0.05جریان

E27 پایه المپ/CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 60 میلیمتر/ ارتفاع 105 میلیمتر

lumen: 1077 شار نورى

حبابی فیال منتی طالیی
خمره اي 8 وات 50684,000آفتابى2 10101026

ضریب توان PF: >0.52/زاویه پخش نور 328°
E27 پایه المپ

Filamen :LEDنوع مدل
CRI: >83 شاخص نمود رنگ

lumen: 832 شار نورى

شمعی اشکی سه استپ
50460,000آفتابى10 7 وات  10100951

ضریب توان PF: >0.56/زاویه پخش نور 328°
پایه المپ E14 / طول عمر 20/000 ساعت

/lumen: 664 شار نورى
SMD :LEDنوع مدل

قطر 40 میلیمتر× ارتفاع 160 میلیمتر

حبابی خمره اي فیالمنتی
8 وات

50684,000آفتابى3 10100936

PF: >0.52 ضریب توان
پایه المپ E27/ زاویه پخش نور 328°

Filamen :LEDنوع مدل
CRI: >83 شاخص نمود رنگ

lumen: 832 شار نورى

شمعی اشکی فیالمنتی 4 وات  450
سفید

آفتابى
299,000

10100972

10101023

ضریب توان PF: >0.84/ زاویه پخش نور 180°
E14 پایه المپ

Filamen :LEDنوع مدل
CRI: >81 شاخص نمود رنگ

lumen: 196 شار نورى

شمعی اشکی مات 6 وات  6100 سفید
آفتابى

241,000 10101081
10101082

ضریب توان PF: >0.84/ زاویه پخش نور 180°
Filamen :LEDنوع مدل /E14 پایه المپ

CRI: >81 شاخص نمود رنگ
lumen: 196 شار نورى

2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

شمعی اشکی  مات 7 وات اس سفید طبیعى8
آفتابى

100254,000 10101098
10101097

شمعی اشکی مات 7 وات  7
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100254,000
2107001
2107002
2107003

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 664 شار نورى /A: 0.05جریان

E14 پایه المپ/CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 37 میلیمتر/ ارتفاع 140 میلیمتر

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 130°
lumen: 626 شار نورى /A: 0.04جریان

E14 پایه المپ/CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 38 میلیمتر/ ارتفاع 129 میلیمتر

شمعی اشکی مات 5 وات  5
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100225,000
10101103
10101105
10101104

PF: >0.95 ضریب توان
پایه المپ E14/ زاویه پخش نور 270°

CRI: >83 شاخص نمود رنگ
lumen: 557 شار نورى

 شمعی اشکی  پایه طالیی
 5 وات 

100365,000سفید9 21078

PF: >0.50 ضریب توان
پایه المپ E14/ زاویه پخش نور 270°

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >84 شاخص نمود رنگ

lumen: 368 شار نورى

لیست قیمت محصوالت 1400

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)

داراى نشان استاندارد ملى ایران فیلمانى/اشکى 
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حبابی فیالمنتی 8 وات  1
سفید

آفتابى
50471,000 10100969

10101024

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 315°
Filamen :LEDنوع مدل /A: 0.05جریان

E27 پایه المپ/CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 60 میلیمتر/ ارتفاع 105 میلیمتر

lumen: 1077 شار نورى

حبابی فیال منتی طالیی
خمره اي 8 وات 50684,000آفتابى2 10101026

ضریب توان PF: >0.52/زاویه پخش نور 328°
E27 پایه المپ

Filamen :LEDنوع مدل
CRI: >83 شاخص نمود رنگ

lumen: 832 شار نورى

شمعی اشکی سه استپ
50460,000آفتابى10 7 وات  10100951

ضریب توان PF: >0.56/زاویه پخش نور 328°
پایه المپ E14 / طول عمر 20/000 ساعت

/lumen: 664 شار نورى
SMD :LEDنوع مدل

قطر 40 میلیمتر× ارتفاع 160 میلیمتر

حبابی خمره اي فیالمنتی
8 وات

50684,000آفتابى3 10100936

PF: >0.52 ضریب توان
پایه المپ E27/ زاویه پخش نور 328°

Filamen :LEDنوع مدل
CRI: >83 شاخص نمود رنگ

lumen: 832 شار نورى

شمعی اشکی فیالمنتی 4 وات  450
سفید

آفتابى
299,000

10100972

10101023

ضریب توان PF: >0.84/ زاویه پخش نور 180°
E14 پایه المپ

Filamen :LEDنوع مدل
CRI: >81 شاخص نمود رنگ

lumen: 196 شار نورى

شمعی اشکی مات 6 وات  6100 سفید
آفتابى

241,000 10101081
10101082

ضریب توان PF: >0.84/ زاویه پخش نور 180°
Filamen :LEDنوع مدل /E14 پایه المپ

CRI: >81 شاخص نمود رنگ
lumen: 196 شار نورى

2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

شمعی اشکی  مات 7 وات اس سفید طبیعى8
آفتابى

100254,000 10101098
10101097

شمعی اشکی مات 7 وات  7
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100254,000
2107001
2107002
2107003

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 180°
lumen: 664 شار نورى /A: 0.05جریان

E14 پایه المپ/CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 37 میلیمتر/ ارتفاع 140 میلیمتر

ضریب توان PF: >0.5/زاویه پخش نور 130°
lumen: 626 شار نورى /A: 0.04جریان

E14 پایه المپ/CRI: >80شاخص نمود رنگ
قطر 38 میلیمتر/ ارتفاع 129 میلیمتر

شمعی اشکی مات 5 وات  5
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100225,000
10101103
10101105
10101104

PF: >0.95 ضریب توان
پایه المپ E14/ زاویه پخش نور 270°

CRI: >83 شاخص نمود رنگ
lumen: 557 شار نورى

 شمعی اشکی  پایه طالیی
 5 وات 

100365,000سفید9 21078

PF: >0.50 ضریب توان
پایه المپ E14/ زاویه پخش نور 270°

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >84 شاخص نمود رنگ

lumen: 368 شار نورى

لیست قیمت محصوالت 1400

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)

داراى نشان استاندارد ملى ایران فیلمانى/اشکى 

5

1
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100244,000
10101078
10101079
10101080

PF: >0.53 ضریب توان
SMD :LEDزاویه پخش نور °38/ نوع مدل

CRI: >84شاخص نمود رنگ
GU10 پایه المپ

lumen: 461 شار نورى

2
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100244,000
10101075
10101076
10101077

PF: >0.50 ضریب توان
SMD :LEDزاویه پخش نور °52/ نوع مدل

CRI: >81شاخص نمود رنگ
GU10 پایه المپ

lumen: 716 شار نورى

4
سفید طبیعى

آفتابى
100337,000

2102002

2102003

PF: >0.54 ضریب توان
زاویه پخش نور 104°
SMD :LEDنوع مدل

GU10 پایه المپ
lumen: 673 شار نورى

5
ام آر شانزده طلق دار

8 وات

سفید
سفید طبیعى

آفتابى
100275,000

10203450
10203451
10203452

PF: >0.54 ضریب توان
زاویه پخش نور 104°
SMD :LEDنوع مدل

GU10 پایه المپ
lumen: 673 شار نورى

810052,000 20400050__

910030,000 110025__

3
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100275,000
9191070
9191072
9191071

PF: >0.50 ضریب توان
پایه المپ GU5.3/ زاویه پخش نور 52°

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >81 شاخص نمود رنگ

lumen: 716 شار نورى

2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

6
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

100396,000
1078429
3122999
1078419

PF: >0.50 ضریب توان
SMD :LEDزاویه پخش نور °23/نوع مدل

CRI: >82 شاخص نمود رنگ
lumen: 459 شار نورى

 ام آر شانزده ال پی 6 وات

لیست قیمت محصوالت 1400

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)

داراى نشان استاندارد ملى ایران هالوژن

 ام آر شانزده
 GU10 لنز دار 6 وات

 ام آر شانزده
 GU10طلق دار 6 وات

ام آر شانزده لنزدار
 7GU10 وات

ام آر شانزده لنزدار
 7GU5.3 وات

GU10 

7
سوکت المپ روشنایی

1030046,000 سانت  110038__
GU10 

سوکت المپ روشنایی
 10GU5.3 سانت 

سوکت المپ روشنایی
 15GU10 سانت 



6

2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

G13 دو طرفه 20 وات T8 تیوب 2
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

20670,000
63035
63036
63037

ضریب توان PF: 0.53/زاویه پخش نور 212°
lumen: 2169 شار نورى/G13 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >70شاخص نمود رنگ

قطر 28 میلیمتر/ ارتفاع 1212 میلیمتر

2G11 اف پی ال 18 وات 4
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

25765,000
10100971
10101038
10100970

PF: 0.55 ضریب توان
CRI: >73 شاخص نمود رنگ

lumen: 1617 شار نورى

GU5.3 

G13 دو طرفه 10 وات T8 تیوب 1
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

20519,000
63032
63033
63034

ضریب توان PF: 0.46/زاویه پخش نور 191°
lumen: 1114 شار نورى/G13 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >70شاخص نمود رنگ

قطر 28 میلیمتر/ ارتفاع 602 میلیمتر

 T8 پایه چراغ المپ تیوب
یک طرف برق 120 سانت 6_40524,000 63039_

 T8 پایه چراغ المپ تیوب
یک طرف برق 60 سانت 5_40407,000 63038_

زیر کابینتی 57 سانت 8 وات 8
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

25813,000
10101047
10101048
10101049

ضریب توان PF> 0.5/زاویه پخش نور 160°
lumen: 780 شار نورى

SMD :LEDنوع مدل
CRI: 74شاخص نمود رنگ

طول 570 میلیمتر/ ارتفاع از دیوار 32 میلیمتر

زیر کابینتی 31 سانت 4 وات 7
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

25674,000
10101044
10101045
10101046

ضریب توان PF> 0.5/زاویه پخش نور 160°
lumen: 367 شار نورى

SMD :LEDنوع مدل
CRI: 78شاخص نمود رنگ

طول 310 میلیمتر/ ارتفاع از دیوار 32 میلیمتر

زیر کابینتی 117 سانت 18 وات 10
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

251,231,000
10101053
10101054
10101055

ضریب توان PF> 0.5/زاویه پخش نور 160°
lumen: 1740 شار نورى

SMD :LEDنوع مدل
CRI: 74شاخص نمود رنگ

طول 1170 میلیمتر/ ارتفاع از دیوار 32 میلیمتر

زیر کابینتی 87 سانت 12 وات 9
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

251,038,000
10101050
10101051
10101052

ضریب توان PF> 0.5/زاویه پخش نور 160°
lumen: 1200 شار نورى

SMD :LEDنوع مدل
CRI: 73شاخص نمود رنگ

طول 870 میلیمتر/ ارتفاع از دیوار 32 میلیمتر

G13 یک طرفه 20 وات T8 تیوب 20783,000سفید طبیعى3 901668

PF: 0.90 ضریب توان
پایه المپ G13/ زاویه پخش نور 270°

SMD :LEDنوع مدل
lumen: 368 شار نورى

CRI: >74 شاخص نمود رنگ

لیست قیمت محصوالت 1400

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)

داراى نشان استاندارد ملى ایران فلورسنت/زیرکابینتى
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2700k~3500k 3700/ دماى رنگ آفتابىk~5000k 5000/ دماى رنگ طبیعىk~6500k دماى رنگ سفید
توضیحات بر اساس نور سفید درج شده است.  

G13 دو طرفه 20 وات T8 تیوب 2
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

20670,000
63035
63036
63037

ضریب توان PF: 0.53/زاویه پخش نور 212°
lumen: 2169 شار نورى/G13 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >70شاخص نمود رنگ

قطر 28 میلیمتر/ ارتفاع 1212 میلیمتر

2G11 اف پی ال 18 وات 4
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

25765,000
10100971
10101038
10100970

PF: 0.55 ضریب توان
CRI: >73 شاخص نمود رنگ

lumen: 1617 شار نورى

GU5.3 

G13 دو طرفه 10 وات T8 تیوب 1
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

20519,000
63032
63033
63034

ضریب توان PF: 0.46/زاویه پخش نور 191°
lumen: 1114 شار نورى/G13 پایه المپ

SMD :LEDنوع مدل
CRI: >70شاخص نمود رنگ

قطر 28 میلیمتر/ ارتفاع 602 میلیمتر

 T8 پایه چراغ المپ تیوب
یک طرف برق 120 سانت 6_40524,000 63039_

 T8 پایه چراغ المپ تیوب
یک طرف برق 60 سانت 5_40407,000 63038_

زیر کابینتی 57 سانت 8 وات 8
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

25813,000
10101047
10101048
10101049

ضریب توان PF> 0.5/زاویه پخش نور 160°
lumen: 780 شار نورى

SMD :LEDنوع مدل
CRI: 74شاخص نمود رنگ

طول 570 میلیمتر/ ارتفاع از دیوار 32 میلیمتر

زیر کابینتی 31 سانت 4 وات 7
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

25674,000
10101044
10101045
10101046

ضریب توان PF> 0.5/زاویه پخش نور 160°
lumen: 367 شار نورى

SMD :LEDنوع مدل
CRI: 78شاخص نمود رنگ

طول 310 میلیمتر/ ارتفاع از دیوار 32 میلیمتر

زیر کابینتی 117 سانت 18 وات 10
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

251,231,000
10101053
10101054
10101055

ضریب توان PF> 0.5/زاویه پخش نور 160°
lumen: 1740 شار نورى

SMD :LEDنوع مدل
CRI: 74شاخص نمود رنگ

طول 1170 میلیمتر/ ارتفاع از دیوار 32 میلیمتر

زیر کابینتی 87 سانت 12 وات 9
سفید

سفید طبیعى
آفتابى

251,038,000
10101050
10101051
10101052

ضریب توان PF> 0.5/زاویه پخش نور 160°
lumen: 1200 شار نورى

SMD :LEDنوع مدل
CRI: 73شاخص نمود رنگ

طول 870 میلیمتر/ ارتفاع از دیوار 32 میلیمتر

G13 یک طرفه 20 وات T8 تیوب 20783,000سفید طبیعى3 901668

PF: 0.90 ضریب توان
پایه المپ G13/ زاویه پخش نور 270°

SMD :LEDنوع مدل
lumen: 368 شار نورى

CRI: >74 شاخص نمود رنگ

لیست قیمت محصوالت 1400

توضیحات دماى رنگ کد کاال تصویر کاال نام کاال قیمت هر واحد(PCS)ستون
(ریال)

داراى نشان استاندارد ملى ایران فلورسنت/زیرکابینتى


