
Laadukas spottivalaisin
ilman lamppua
Tämä teollista tyyliä henkivä, pieni ja ohut kohdevalaisin sopii

täydellisesti moderniin sisustukseen. Valkoinen alumiinirunko

täydentää tyylikkäästi neljästä spotista koostuvaa valonlähdettä.

Upea sisustuselementti, jossa on kääntyvät lamput.

Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

• Säädettävä spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden
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Kohokohdat
Helposti säädettävä spottivalaisin Tämän liikuteltava spottivalaisin on

suunniteltu suuntaamaan valoa sinne,
missä sitä eniten tarvitaan.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus

• Väri: valkoinen

• Materiaali: metalli

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

• Säädettävä spotti: Kyllä

• Selkeät valokeilat: Kyllä

• Kiinnitä tuote käden ulottumattomiin:
Kyllä

Yleistä

• Suunniteltu erityisesti: Olo- ja
makuuhuone

• Tyyli: Moderni

• Tyyppi: Spottivalaisin

• EyeComfort: ei

Tehonkulutus

• Energiatehokkuusmerkintä (EEL): no
bulb included

Tuotteen mitat ja paino

• Korkeus: 10,9 cm

• Pituus: 24 cm

• Nettopaino: 1,450 kg

• Leveys: 24 cm

Huolto

• Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
No bulb included

• Verkkovirta: 50–60 Hz

• Valaisin himmennettävissä: Kyllä

• LED: ei

• Kiinteä LED: ei

• Mukana toimitettavan valonlähteen
energialuokka: ei sisällä lamppua

• Yhteensopivat lamppuluokat: A++ – E

• Lamppujen lukumäärä: 4

• Kanta/kupu: GU10

• Mukana toimitettavan lampun teho: -

• Vaihtolampun enimmäisteho: 50 W

• IP-koodi: IP20

• Turvallisuusluokka: I - maadoitettu

• Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

• EAN/UPC – tuote: 8718291487852

• Nettopaino: 1,450 kg

• Bruttopaino: 1,630 kg

• Korkeus: 251,000 mm

• Pituus: 113,000 mm

• Leveys: 253,000 mm

• Materiaalitunnus (12NC):
915004327801
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