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Lampa de masă Kanlux AGZAR E14 este o lampă de masă din
oțel. Avantajul său incontestabil este capacitatea de a roti
abajurul. Cablurile sunt impletite iar lampa este realizata cu
atentie la fiecare detaliu. Kanlux AGZAR E14 este adaptat la o
sursa de lumina cu dulie E14 si o putere maxima de 5W. Este o
lampa care va incanta iubitorii de stiluri clasice si moderne prin
designul sau modern. Atenția la fiecare detaliu și structura din
oțel fac din această lampă un produs de clasă PREMIUM.

DATE  GENERALE:

Culoare: negru
Loc de montare: pe substrat
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m
Comutator: da
Lungime [mm]: 160
Lățime [mm]: 160
Înălțime MAX [mm]: 516

DATE  TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: max 5
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Sursa de lumină face parte din set: nu
Ax: E14
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate
fi expus [°C]: 5÷25
Materialul carcasei: oțel
Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher
Lungimea cablului [m]: 1.45
Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 180
Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 180
Grad IP: 20

DATE  LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 6
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 6
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