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W pełni funkcjonalne, a jednocześnie bardzo eleganckie oprawy
dekoracyjne Kanlux DUCE cieszą się wielką popularnością,
dlatego poszerzamy ofertę o dodatkową wersję – okrągłą.
Oprawa Kanlux DUCE AL-DTO50 wykonana jest aluminium,
którego powierzchnia otrzymała, w specjalnym procesie
szczotkowania, delikatne, ozdobne zagłębienia. Jest w pełni
funkcjonalna, a jednocześnie bardzo elegancja. Możliwość
regulacji wychylenia źródła światła o kąt 25°, pozwala kierować
strumień świetlny w pożądane miejsce lub punkt.
Kanlux DUCE to nowoczesny design i prostota konstrukcji, dzięki
czemu świetnie sprawdzi się jako oświetlenie podstawowe lub
uzupełniające, zarówno we wnętrzach prywatnych, jak i
przestrzeniach użyteczności publicznej. Jest polecana wszędzie
tam, gdzie dyskretnym oświetleniem, chcemy zaakcentować
ciekawą aranżację pomieszczenia oraz nadać mu oryginalny
wygląd.

DANE  OGÓLNE:

Kolor: aluminium szczotkowane
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem
termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 82
Średnica [mm]: 80

DANE  TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: max 25
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Źródło światła: PAR16
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być
narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 25
Stopień IP: 20
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DANE  LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
Masa jednostkowa netto [g]: 250
Gramatura [g]: 308.5
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Waga kartonu [kg]: 6.17
Szerokość kartonu [cm]: 19.5
Wysokość kartonu [cm]: 21
Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³]: 0.019247


