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Kanlux DROXY IP65 este o familie de spoturi decorative dedicate
băilor și încăperilor cu umiditate ridicată (IP65/20). Familia
acestor inele este formată din 2 modele de carcase rotunde.
Caracteristica lor distinctivă este suprafața decorativă,
excepțional de netedă, care, combinată cu culorile mate (alb și
negru), conferă un efect neobișnuit de elegant, dar discret în
încăperea în care sunt instalate.

DATE  GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru încastrare în tavan
Loc de aplicare: în interior și exterior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
inel decorativ fără suport ceramic: da
Înălțime [mm]: 34
Diametru [mm]: 99
Orificiu de montare [mm]: Ø68

DATE  TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Putere maximă [W]: max 10
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II/III
Sursă de lumină: MR16/PAR16
Sursa de lumină face parte din set: nu
Ax: GX5.3/GU10
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate
fi expus [°C]: -10÷35
Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de
aluminiu
Reglare unghiulară a corpului de iluminat: none
Grad IP: 65/20

DATE  LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 50
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 50
Greutate unitară netă [g]: 140
Greutate [g]: 184
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 10.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 10.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.2
Lățimea cutiei de carton [cm]: 28.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23
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Lungimea cutiei de carton [cm]: 55
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.036053

INFORMAȚII  SUPLIMENTARE:

Inel decorativ fără suport ceramic


