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Ampulsüz kaliteli spot
lamba
Bu endüstri tipi çiftli spot küçük, ince ve basit olmasının yanı sıra
modern iç mekanlara mükemmel uyum gösterir. Gümüş renkteki
alüminyum muhafazası, ışık kaynağını kusursuz biçimde tamamlar.
Dönen ışık kaynağına sahip göz alıcı bir dekorasyon öğesidir.
Optimum ışık etkisi için üstün tasarım
• Maksimum esneklik için ayarlanabilir spot başı
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Özellikler
Kolay ayarlanabilen spot başı

Bu ayarlanabilir spot başı, ışığı en çok
ihtiyaç duyduğunuz yere yönlendirecek
şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: alüminyum
• Malzeme: metal
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
• Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
• Yoğun ışık huzmeleri: Evet
• Elle ulaşılamayan yerler için montaj
ürünü: Evet
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası
• Tarz: Modern
• Tip: Spot lamba
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 10,9 cm
• Uzunluk: 30,5 cm
• Net ağırlık: 0,795 kg
• Genişlik: 9,0 cm
Servis
• Garanti: 2 yıl

Yayın tarihi: 2020-07-02
Sürüm: 0.246

Teknik spesifikasyonlar
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• Armatür kısılabilirliği: Evet
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: ampul birlikte verilmez
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A++ - E
• Ampul sayısı: 2
• Armatür/duy: GU10
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: • Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 50 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• EAN/UPC - ürün: 8718291487951
• Net ağırlık: 0,795 kg
• Brüt ağırlık: 0,915 kg
• Yükseklik: 316,000 mm
• Uzunluk: 102,000 mm
• Genişlik: 109,000 mm
• Malzeme numarası (12NC):
915004329001
• Net Ağırlık: 0,795 kg
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