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Kanlux UBOS to eleganckie i nowoczesne oświetlenie dla każdego
ogrodu, tarasu czy nawet balkonu. Ta wyjątkowa lampa to nie tylko
geometryczne, skandynawskie kształty, ale także dodatkowa
funkcjonalność. Może ona pełnić rolę podświetlanej dekoracji, taki
gadżet na pewno przyda się na balkonach, w ogrodzie czy na
tarasie gdzie oprócz oświetlenia doda także elegancji. Kanlux
UBOS sprawdzi się przy każdej pogodzie dzięki szczelności IP65, a
w komplecie posiada kabel zasilający (3 metry) z wtyczką i
szpikulce, które umożliwiają przytwierdzenie oprawy do podłoża.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: dogruntowa
Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,2m
Długość [mm]: 390
Szerokość [mm]: 390
Wysokość [mm]: 397

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 25
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: PE
Źródło światła: GLS/CFL/LED
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: E27
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: -20÷35
Materiał obudowy: ABS
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Rodzaj przewodu : H05RN-F
Długość przewodu [m]: 3
Przekrój przewodu [mm²]: 1
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 1
Masa jednostkowa netto [g] : 2495
Gramatura [g] : 3300
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Długość opakowania jednostkowego [cm]: 40
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 40
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 44.5
Waga kartonu [kg] : 3.3
Szerokość kartonu [cm]: 40
Wysokość kartonu [cm]: 44.5
Długość kartonu [cm]: 40
Objętość kartonu [m³] : 0.0712
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