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Rodina populárnych očiek Kanlux HORN je prierezom od klasických
modelov po výrazné farebné kombinácie. Každý si môže vybrať
model, ktorý sa dokonale hodí do jeho interiéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: matný nikel/zlatá
Povinnosť používania samotienených lámp : áno
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
Výrobok nie je určený na montáž na bežne horľavom povrchu :
>35W
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno
Výška [mm] : 27
Priemer [mm]: 82
Montážny otvor [mm]: Ø60-75

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC; 12 DC
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III
Zdroj svetla: MR16
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica: Gx5,3
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: oceľ
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Dĺžka vodiča [m]: 0.12
Prierez kábelu [mm2]: 0.75
Nastavenie uhlov svietidla : chýbajúce
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 50
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 50
Počet kusov vo vrstve na palete : 350
Čistá kusová hmotnosť [g] : 46
Gramáž [g] : 74
Dĺžka kusového balenia [cm] : 8.5
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Šírka kusového balenia [cm] : 3.5
Výška kusového balenia [cm] : 8.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.7
Šírka kartónu [cm]: 22
Výška kartónu [cm] : 19.5
Dĺžka kartónu [cm]: 45
Objem kartónu [m³] : 0.019305
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