Lighting

Zadora - ελευθερία για
δημιουργία
Zadora, adjustable
Η Zadora είναι μια σειρά χωνευτών σποτ οροφής για διχρωικούς λαμπτήρες αλογόνου
MASTERLine 35 και 50 mm(με δέσμη 8º, 24º, 36º και 60º) και λαμπτήρες Twistline Alu.
Είναι διαθέσιμα σε σταθερές και ρυθμιζόμενες εκδόσεις, με την τελευταία να προσφέρει
δυνατότητα προσανατολισμού 30º από την κατακόρυφο. Τα σποτ οροφής Zadora είναι
διαθέσιμα και σε κιτ έτοιμα για εγκατάσταση. Η συντήρηση είναι εύκολη λόγω της απευθείας
πρόσβασης στο λαμπτήρα.

Οφέλη
• Φωτισμός αλογόνου ανάδειξης με τη μεγάλη ισχύ των διχρωικών λαμπτήρων
MASTERLine 35 mm και 50 mm
• Ρυθμιζόμενα σποτ οροφής με γωνίες δέσμης 8º, 24º, 36º ή 60º και προσανατολισμό
30º από την κατακόρυφο για τη δημιουργία ακριβώς του κατάλληλου εφέ διακόσμησης ή
ανάδειξης
• Διαθέσιμο και σε πλήρη κιτ έτοιμα για εγκατάσταση

Χαρακτηριστικά
• Διατίθεται σε σταθερές και ρυθμιζόμενες εκδόσεις
• Διχρωικοί λαμπτήρες MASTERLine 35 mm και 50 mm και λαμπτήρες Twistline Alu
• Μεγάλη γκάμα γωνιών δέσμης
• Διαθέσιμο και σε πλήρη κιτ έτοιμα για εγκατάσταση

Εφαρμογή
• Καταστήματα
• Γραφεία

Χαρακτηριστικά
Τύπος

QBD570

Φωτεινή πηγή

Αλογόνου:
- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
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Zadora, adjustable

- 1 x Brilliantline Διχρωικός / GU4 / 20, 35 W

Υλικό

Χυτό αλουμίνιο και χάλυβας

- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Εγκατάσταση

Στήριξη με ελατηριωτούς συνδετήρες

Γωνία δέσμης λαμπτήρα

MASTERLine 25º, 40º

Συντήρηση

Απευθείας πρόσβαση στο λαμπτήρα

Περιλαμβάνεται ο

Όχι (προαιρετικά)

Παρατηρήσεις

Το στήριγμα (BR) εγκαθίσταται ώστε να εξασφαλίζει ασφαλή

λαμπτήρας

απόσταση μεταξύ φωτιστικού και οροφής

Θέση λαμπτήρα

Κατακόρυφη

Μετασχηματιστής

Ηλεκτρονικός (EΤ)

Χρώμα

Γκρι (GR)

Διαθέσιμες ειδικές εκδόσεις έτοιμες για εγκατάσταση (K), σποτ
οροφής, λαμπτήρας και ηλεκτρονικός μετασχηματιστής
Κύριες εφαρμογές

Γραφεία, καταστήματα

Λευκό (WH)
Μαύρο (ΒΚ)
Ανθρακί (ANT)
Αλουμίνιο (ALU)
Ματ φινίρισμα (MAT)
Χρωμέ (CR)
Χρυσαφί (GO)

Versions
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