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Stolná lampa Kanlux AGZAR E14 je stolná lampa vyrobená z
ocele. Jej nespornou výhodou je možnosť širokého natočenia
tienidla. Káble sú opletené a lampa je vyrobená s dôrazom na
každý detail. Kanlux AGZAR E14 je prispôsobená pre svetelný
zdroj s päticou E14 a maximálnym výkonom 5W. Je to svietidlo,
ktoré svojím moderným dizajnom poteší milovníkov klasického i
moderného štýlu. Pozornosť venovaná každému detailu a
oceľovej konštrukcii robia z tejto lampy výrobok PREMIUM
triedy.

VŠEOBECNÉ  ÚDAJE:

Farba: čierna
Miesto montáže: na zemi
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Spínač: áno
Dĺžka [mm]: 160
Šírka [mm]: 160
Výška MAX [mm]: 516

TECHNICKÉ  PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 5
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Svetelný zdroj v súprave: ne
Pätica: E14
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: oceľ
Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou
Dĺžka vodiča [m]: 1.45
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 180
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ  ÚDAJE:

Spôsob balenia: 6
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 6
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1430
Gramáž [g]: 1950
Dĺžka kusového balenia [cm]: 19
Šírka kusového balenia [cm]: 18
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Výška kusového balenia [cm]: 42.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 11.7
Šírka kartónu [cm]: 40
Výška kartónu [cm]: 44.5
Dĺžka kartónu [cm]: 56.5
Objem kartónu [m³]: 0.10057


