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5905339284402

DATE  GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos
Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED: unilaterală
Lungime [mm]: 630
Lățime [mm]: 60
Înălțime [mm]: 69

DATE  TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: max 18
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: material din plastic
Sursă de lumină: T8 LED
Sursa de lumină face parte din set: nu
Ax: G13
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate
fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: microprismatic
Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de
aluminiu
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate
[mm²]: 1,5÷2,5
Grad IP: 20

DATE  LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 1
Greutate unitară netă [g]: 850
Greutate [g]: 1020
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 74
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7
Greutatea cutiei de carton [kg]: 1.02
Lățimea cutiei de carton [cm]: 11
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7
Lungimea cutiei de carton [cm]: 74
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.005698
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