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Buat kesan brilian
Hadirkan efek menakjubkan di ruang keluarga Anda dengan lampu
gantung yang menambah sentuhan keceriaan modern, baik saat lampu
menyala atau dimatikan.
Didesain untuk ruang tamu dan kamar tidur Anda
• Sempurna untuk bersantai dan berinteraksi
• Ciptakan suasana penuh gaya dan keakraban
• Ciptakan efek cahaya yang indah
• Mudah dirakit
• Bahan berkualitas tinggi
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Kelebihan Utama
Sempurna untuk bersantai dan
berinteraksi
Ruang tamu merupakan bagian inti
setiap rumah - tempat keluarga
berkumpul untuk menikmati waktu
santai dan tempat tamu berinteraksi.
Pencahayaan untuk ruang tamu dan
kamar tidur Anda harus fleksibel dan
mudah disesuaikan menurut
penggunaan yang berbeda sepanjang
hari. Penempatan sumber cahaya
berbeda yang cermat dan permainan
lapisan cahaya membantu
menciptakan suasana ruangan yang
luas dan memberikan rasa yang hangat
dan nyaman pada ruang tersebut.

Menciptakan suasana yang penuh
gaya
Lampu ini didesain sesuai selera, tren,
dan gaya hidup terkini sehingga
berpadu dengan mudah ke dalam
dekorasi Anda dan menyempurnakan
nuansa lokal yang selalu Anda
inginkan.
Efek cahaya yang indah
Desain lampu ini menciptakan efek
cahaya yang indah untuk
menyempurnakan suasana ruang tamu
Anda di malam hari. Permainan cahaya
dan bayangan yang menarik akan
mengubah ruangan saat dinyalakan.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: bening
• Bahan: sintetis
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur, Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Kontemporer
• Jenis: Lampu suspensi
• Kenyamanan Mata: Tidak
Konsumsi daya
• Label Efisiensi Energi: no bulb
included
Dimensi & berat produk
• Tinggi maksimal: 201,7 cm
• Tinggi minimal: 51,7 cm
• Panjang: 63 cm
• Berat bersih: 2,780 kg
• Lebar: 63 cm
Layanan
• Jaminan: 1 tahun

Spesifikasi teknis
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
• LED: Tidak
• LED bawaan: Tidak
• Kelas energi mencakup sumber
cahaya: lampu tidak disertakan
• Peralatan lampu kompatibel dengan
lampu kelas: A++ hingga E
• Jumlah lampu: 1
• Fitting/kap: E27
• Termasuk lampu Watt: • Lampu pengganti watt maksimum: 40
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: I - ditimbun

Mudah dirakit
Elemen modular yang ringkas dapat
dirangkai hanya dalam hitungan menit,
dan mudah dipindahkan, dibawa, serta
dipasang.
Bahan berkualitas tinggi
Lampu ini dibuat dari bahan
berkualitas tinggi dengan sentuhan
akhir yang superior. Hal ini memastikan
produk yang solid dan tahan lama
yang akan menyempurnakan rumah
Anda selama bertahun-tahun
kemudian.
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Dimensi & berat kemasan
• SAP EAN/UPC - Bagian:
6947830438556
• EAN/UPC - Kasus: 6947830481675
• Tinggi: 69,9 cm
• Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 4,250
kg
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• Berat: 4,250 kg
• Berat bersih (Bagian): 2,780 kg
• Tinggi SAP (Bagian): 699,000 mm
• Panjang SAP (Bagian): 241,000 mm
• Lebar SAP (Bagian): 291,000 mm
• Lebar: 24,1 cm
• Panjang: 29,1 cm
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