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المپ کم مرصف

امروزه در بسیاری از منازل و مراکز اداری، المپ های کم مصرف جایگزین 
المپ های معمولی شده اند. طول عمر بیشتر، مصرف انرژی کمتر و 
روشنایی بیشتر این المپ ها، افراد را متقاعد کرده  که دیگر دوره ی 

استفاده از المپ های رشته ای سر آمده است. این المپ ها در اندازه ها و 
توان  های مختلف طراحی و ساخته می شوند.  در سایت دیجی کاال بهترین 

برند ها و انواع مختلفی از المپ ها، ازتمام پیچ و نیم پیچ گرفته تا لوتوس 
وجود دارند.

  شکل ظاهری:  تمامپیچ
  رنگ نور:  مهتابی )سرد(

  توان:  23 وات
  ولتاژ: 240-220ولت

  میزان روشنایی: 1450 لومن

  Tornado المپ کم مرصف فیلیپس رسی
23W CDL E27 220-240V 1PF مدل
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تامینوایجادنورمناسبدرمحلزندگیوکار
هموارهیکیازمسائلمهمبودهاست.استفاده
ازوسایلیبابیشترینبازدهیوطولعمرو

کمترینمصرفانرژی،فاکتورهایمهمخریدیک
وسیلهیتامینکنندهینورهستند.عالوهبراین،

امروزهفناوریوشکلظاهریهمموردتوجه
است.درچندسالاخیرتولیدکنندگان

روشنایی،محصوالتگوناگونیراتولیدکردهاند
کهعالوهبرایجادنورمناسب،ظاهریزیبانیز

دارند.همزمانباپیشرفتفناوریهایمختلف،
گجتهایروشناییهمازقافلهعقبنماندهاند

وماباالمپهاییسروکارداریمکهموسیقی
پخشمیکنندوازطریقموبایلخاموشوروشن

میشوند.رستهیلوازمنوروروشناییموجود
درسایتدیجیکاالشاملگسترهیمتنوعی
ازهروسیلهایاستکهنورموردنظرشمارا

تامینمیکند.دریکدستهبندیکلیلوازمنور
وروشناییرابراساستکنولوژیبهکاررفتهدر
LED،LEDCOB،LEDآنهامیتوانبهانواع

SMD،فیالمنتیLED،المپهوشمندوکممصرف
وبراساسشکلونوعآنهابهانواعسقفی،

ریسه،چراغپروژکتورووالواشروچراغخواب
تقسیمبندیکرد.درصفحاتپیشرومیتوانید
بازیرگروههایموجوددراینرستهآشناشوید

وبامراجعهبهاینبخشدرسایتدیجیکاال
وسیلهیموردنیازخودراخریداریکنید.
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چراغ

زیر گروه چراغ ها در رسته ی نور وروشنایی چهار نوع 
چراغ  شامل چراغ سقفی LED  با نورهای مختلف، 

چراغ دیواری، چراغ پروژکتورهایی برای روشن 
کردن محیط های بزرگ یا فضاهای باز و چراغ 

مطالعه وجود دارند. چراغ های مطالعه از اعضای 
اصلی میز کار یا مطالعه اند که انواع مختلفی 
از آن ها را با توجه به کاربری خود می توانید 

انتخاب کنید. در کنار این می توانید انواع چراغ های 
سقفی COB  را برای مصارف خاص اداری و خانگی 

مشاهده و خریداری کنید.

چراغ مطالعه
EN-111مدل

   حداکثر توان المپ مورد استفاده: 60 وات
  ابعاد:440×130×185میلیمتر

  وزن: 1.33کیلوگرم
  نوع المپ سازگار با محصول: رشتهای,LED,کممصرف

  جنس بدنه:  فلز

  شکل ظاهری: سقفی
 رنگ نور: آفتابی)گرم(،مهتابی)سرد(

 توان: 12 وات
 میزان روشنایی: 800 لومن

 ولتاژ:240-220ولت 

چراغ ال ای دی 12 وات ان وی سی
NLED1102D/12W مدل

معرفی یک رسته
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  تعداد المپ: 1 عدد
  برد نور:5 متر

  رنگ نور: مهتابی
  تعداد باتری:3

  نوع باتری:  نیمقلمی

چراغ قوه

در محیط های تاریک یا مسافرت ها و کمپ ها، چراغ قوه تبدیل به یکی از 
ضروری ترین وسایل می شود. می توانید چراغ قوه ی مورد نیاز خود را از میان 

زیرگروه چراغ پیشانی، چراغ قوه ی دستی، چراغ قوه ی آویز، چراغ قوه ی 
زمینی و نورافکن دستی انتخاب کنید. این چراغ ها از بهترین محصوالت 

برندهای معتبری مانند مگ الیت، دوراسل، کلمن، انرجایزر، کملیون و ده ها 
برند دیگرند.

LED المپ

استفاده از المپ های LED به دلیل طول عمر ایده آل و کیفیت ساخت باالیی 
 LED که دارند به حفظ محیط  زیست کمک شایانی می کند. اگرچه المپ های

از المپ های رشته ای و المپ های کم مصرف گران ترند اما با در نظرگرفتن 
نوردهی بیشتر، طول عمر پنج تا هشت برابر و مصرف کم تر )یک پنجم المپ های 

رشته ای( برای خانواده ها مقرون به صرفه اند. در این زیر گروه انواع مختلفی از 
المپ های LED  شامل المپ های حبابی، شمعی، اشکی، تیوبی، هالوژنی و ریسه 

وجود دارند. چراغ خواب های دیواری LED را هم می توانید در این  زیرگروه 
مشاهده کنید.

چراغ قوه ی طرح پلیس
FlashLight Pattern Police مدل

 شکل ظاهری: حبابی
 رنگ نور: آفتابی )گرم(، مهتابی )سرد(

 توان: 4 وات
 ولتاژ: 240-220 ولت

 میزان روشنایی: 470 لومن

المپ ال ای دی فیالمنتی 4 وات آاگ
E27 پایه FL-A60  مدل



چراغ های تزیینی

چراغ های تزئینی با فناوری LED  می توانند از سقف آویزان باشند، روی 
دیوار نصب شوند یا در گوشه ای از اتاق نشیمن یا اتاق خواب به صورت 

رومیزی قرار بگیرند. در بعضی از این چراغ ها با لمس بدنه ی آن می توانید 
سطح انتشار نور را تعیین کنید. این زیرگروه در حال توسعه است و به زودی 

انواع مختلف دیگری از چراغ های تزئینی در آن موجود می شوند.

RMS حداکثر توان: 14 وات  
  شکل: دایره ای

  توان: 30+23 وات
  ابعادقطر: 81 ×100 سانتی متر

  مناسب برای فضاهای داخلی

چراغ آویز ال ای دی نوران
C50  مدل

 ابعاد: 10 × 10 × 10 سانتی متر
 شکل: مکعب
 توان: 5.4وات

  میزان نوردهی: 540 لومن
  قابلیت تنظیم نور با لمس دست در سه درجه

چراغ رومیزی ملسی ال ای دی نوران
LC20  مدل

معرفی یک رسته
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المپ های هوشمند

شاید جذاب ترین قسمت این رسته، دیدن وسایل 
موجود در زیرگروه المپ های هوشمند باشد؛ 

المپی که می تواند موسیقی مورد عالقه ی شما را 
پخش کند و می توانید با موبایل خود نور آن را کم 
و زیاد کنید. چراغی که از طریق USB به لپ تاپ 

وصل می شود و وسایلی از این دست می توانند 
بسیار هیجان انگیز باشند. در این قسمت می توانید 

این وسایل را ببینید و بخرید. 

RMS حداکثر توان: 14 وات  
  ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت

  محدوده عملکرد بلوتوث : 10 متر
Playbulb X قابلیت کنترل با نرم افزار  

  سازگار با: آیفون 4S/5/5C/5S , آی پاد نسل 
پنجم، آی پد نسل چهارم ، آی پد ایر، آی پد مینی 

و دستگاه های اندرویدی نسخه 4.3 و باالتر

المپ هوشمند و اسپیکر بلوتوث مایپو
Playbulb Color  مدل
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