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Kanlux UBOS je elegantní a moderní osvětlení pro každou
zahradu, terasu nebo dokonce balkon. Tato jedinečná lampa má
nejen geometrické, skandinávské tvary, ale také další funkce.
Může plnit roli osvětlené dekorace, takový gadget bude určitě
užitečný na balkonech, v zahradě nebo na terase, kde kromě
osvětlení dodá také eleganci. Kanlux UBOS se díky krytí IP65
osvědčí za všech povětrnostních podmínek, sada obsahuje
napájecí kabel (3 metry) se zástrčkou a hroty, které umožňují
připevnění svítidla k zemi.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: do země
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m
Délka [mm]: 295
Šířka [mm]: 295
Výška [mm]: 300

TECHNICKÉ  ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 25
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PE
Zdroj světla: GLS/CFL/LED
Zdroj světla v balení: ne
Patice: E27
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek
vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: ABS
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Typ vodiče: H05RN-F
Délka vodiče [m]: 3
Průřez kabelu [mm²]: 1
Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Způsob balení: 1
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1855
Gramáž [g]: 2320
Délka jednotkového balení [cm]: 30
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Šířka jednotkového balení [cm]: 30
Výška jednotkového balení [cm]: 34.5
Hmotnost kartonu [kg]: 2.32
Šířka kartonu [cm]: 30
Výška kartonu [cm]: 34.5
Délka kartonu [cm]: 30
Objem kartonu [m³]: 0.03105


