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Kanlux UBOS je elegantné a moderné osvetlenie pre každú
záhradu, terasu alebo dokonca balkón. Toto jedinečné svietidlo
má nielen geometrické, škandinávske tvary, ale aj ďalšie
funkcie. Môže plniť úlohu osvetlené dekorácie, taký gadget bude
určite užitočný na balkónoch, v záhrade alebo na terase, kde
okrem osvetlenie dodá tiež eleganciu. Kanlux UBOS sa vďaka
krytia IP65 osvedčí za všetkých poveternostných podmienok,
sada obsahuje napájací kábel (3 metre) so zástrčkou a hrotmi,
ktoré umožňujú pripevnenie svietidla k zemi.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: do zeme
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,2m
Dĺžka [mm]: 295
Šírka [mm]: 295
Výška [mm]: 300

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 25
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: PE
Zdroj svetla: GLS/CFL/LED
Svetelný zdroj v súprave: ne
Pätica: E27
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: ABS
Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 3
Prierez kábelu [mm2]: 1
Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1855
Gramáž [g]: 2320
Dĺžka kusového balenia [cm]: 30
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Šírka kusového balenia [cm]: 30
Výška kusového balenia [cm]: 34.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.32
Šírka kartónu [cm]: 30
Výška kartónu [cm]: 34.5
Dĺžka kartónu [cm]: 30
Objem kartónu [m³]: 0.03105


