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Kanlux AJAS е интересен модел на декоративен пръстен.
Отличава се предимно с необичайния осветителен ефект.
Благодарение на корпуса, състоящ се от два постоянно
свързани елемента, светлината също нежно осветява тавана.
Осветителното тяло Kanlux AJAS ще бъде уникална декорация
на всяка стая, особено когато включите светлината.

ОБЩИ  ДАННИ:

Цвят: черен
Място на монтаж: за вграждане в таван
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m
декоративен пръстен без керамична фасунга: да
Продуктът не е подходящ за прикриване с
термоизолационен материал: да
Височина [mm]: 73
Диаметър [mm]: 110
Монтажен отвор [mm]: Ø92

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Максимална мощност [W]: max 10
Категория на защита от токов удар: II/III
Източник на светлина: MR16/PAR16
източник на светлина включен в комплекта: не
Цокъл: Gx5,3/GU10
Обхват на околната температура, на която може да
бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Материал на корпуса: сплав на алуминий, пластмаса
Ъглова настройка на осветителното тяло: none
Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ  ДАННИ:

Как е опаковано: 50
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 50
Единично нето тегло [g]: 152
Грамаж [g]: 201.4
Дължина на единична опаковка [cm]: 11.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 11.5
Височина на единична опаковка [cm]: 7
Тегло на кашон [kg]: 10.07
Ширина на кашон [cm]: 24.5
Височина на кашон [cm]: 38.5
Дължина на кашон [cm]: 59
Вместимост на кашон [m³]: 0.055652
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ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

декоративен пръстен без керамична фасунга


