
5905339365408

  

 

   

Kanlux PRESO je rodina 4 záhradných svietidiel, medzi ktorými
nájdeme tri stĺpiky z výškou od 30 do 80 cm a ich dokonalým
doplnkom je nástenné svietidlo. Vďaka špeciálnemu dizajnu,
svietidla svietia do strany, nie hore, čo nám umožňuje správne na
svietiť požadované miesta. Profilované prevedenie tienidla
zabraňuje priľnavosť vody na povrchu svietidla. Celá rada
záhradných svietidiel Kanlux PRESO je prispôsobená
vymeniteľným svetelným zdrojom s päticou E27, preto si vhodnú
intenzitu a farbu svetla môžeme zvoliť sami.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: grafit
Miesto montáže: k zabudovaniu na zem
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m
RAL: 7016
Vymeniteľný zdroj svetla: áno
Výška [mm] : 800
Priemer [mm]: 90

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I
Materiál difúzora: PC
Zdroj svetla: LED
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica: E27
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -20+35
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1,5
Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 9
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 9
Čistá kusová hmotnosť [g] : 1560
Gramáž [g] : 1873.33
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Dĺžka kusového balenia [cm] : 10
Šírka kusového balenia [cm] : 10
Výška kusového balenia [cm] : 81.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 16.85997
Šírka kartónu [cm]: 32
Výška kartónu [cm] : 32.5
Dĺžka kartónu [cm]: 83
Objem kartónu [m³] : 0.08632
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