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Lampa stołowa Kanlux AGZAR E14 to lampa stołowa wykonana ze
stali. Jej niewątpliwym atutem jest możliwość szerokiego obrotu
klosza. Przewody są w materiałowym oplocie, a lampa wykonana
jest z dbałością o każdy detal. Kanlux AGZAR E14 dostosowany
jest do źródła światła o trzonku E14 i maksymalnej mocy 5W. To
lampa, która swoim nowoczesnym designem zachwyci miłośników
stylu klasycznego jak i nowoczesności. Dbałość o każdy detal i
stalowa konstrukcja czynią z tej lampy produkt klasy PREMIUM.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: na podłożu
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m
Włącznik: tak
Długość [mm]: 160
Szerokość [mm]: 160
Wysokość MAX [mm]: 516

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 5
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: E14
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Długość przewodu [m]: 1.45
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 180
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 180
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6
Masa jednostkowa netto [g] : 1430
Gramatura [g] : 1950
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 19
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Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 18
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 42.5
Waga kartonu [kg] : 11.7
Szerokość kartonu [cm]: 40
Wysokość kartonu [cm]: 44.5
Długość kartonu [cm]: 56.5
Objętość kartonu [m³] : 0.10057
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