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Mendekorasi rumah
Anda dengan lampu
Hadirkan efek menakjubkan di ruang keluarga Anda dengan lampu
gantung yang menambah sentuhan keceriaan modern, baik saat
lampu menyala atau dimatikan.
Efek cahaya
• Cahaya kuning untuk suasana nyaman
• Diffuser kaca premium untuk cahaya yang lembut
Daya tahan
• Sumber cahaya LED tahan lama
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Kelebihan Utama
Cahaya kuning untuk suasana nyaman
Sempurna untuk bersantai setelah
beraktivitas sehari penuh sambil
menonton film atau menikmati makan
malam.

Diffuser kaca premium untuk cahaya
yang lembut
Memberikan cahaya yang lembut
untuk relaksasi dan fokus tanpa silau
yang mengganggu.

Sumber cahaya LED tahan lama
Memberikan investasi pencahayaan
jangka panjang, sekaligus menawarkan
kualitas cahaya yang sama tingginya
selama bertahun-tahun.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: logam
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Kontemporer
• Jenis: Lampu suspensi
• Kenyamanan Mata: Tidak
Konsumsi daya
• Label Efisiensi Energi: Built in LED
Dimensi & berat produk
• Tinggi maksimal: 150 cm
• Tinggi minimal: 50 cm
• Panjang: 40 cm
• Berat bersih: 4,000 kg
• Lebar: 40 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun
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Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Total lumen output lampu: 800 lm
• Stopkontak: Rentang 100 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Kelas energi mencakup sumber
cahaya: LED bawaan
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: I - ditimbun
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 6947830433148
• Berat bersih: 4,000 kg
• Berat kotor: 7,400 kg
• Tinggi: 505,000 mm
• Panjang: 143,000 mm
• Lebar: 483,000 mm
• Nomor bahan (12NC): 915005395201
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