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Svietidla Kanlux ZEPO sú určené pre montáž pod skrinky na
osvetlenie pracovných dosiek v kuchyni. Dostupné sú v obľúbených
farbách: čierna, biela a strieborna (chróm), čo im umožňuje ich
zladiť takmer s akýmkoľvek typom interiéru. Kanlux ZEPO sú k
dispozícii s vypínačom alebo bez neho (verzia s vypínačom má v
názve "S"). Tieto svietidla sú kompatibilné s výmennými svetelnými
zdrojmi so závitom G4.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: matný chróm
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,3m
Dĺžka [mm]: 130
Šírka [mm]: 130
Výška [mm] : 40

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 AC; 12 DC
Maximálny výkon [W]: max 10
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III
Materiál difúzora: sklo
Svetelný zdroj v súprave: nie
Pätica: G4
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: oceľ
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Dĺžka vodiča [m]: 0.1
Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 50
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 50
Čistá kusová hmotnosť [g] : 128
Gramáž [g] : 190
Dĺžka kusového balenia [cm] : 13
Šírka kusového balenia [cm] : 4.5
Výška kusového balenia [cm] : 13.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 9.5
Šírka kartónu [cm]: 27.5
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Výška kartónu [cm] : 25.5
Dĺžka kartónu [cm]: 67.5
Objem kartónu [m³] : 0.047334

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

svietidlá ZEPO LFD-T02 / SC, ZEPO LFD-T02 / SC / M, ZEPO
LFD-T02 / S-BR / M sú vybavené vypínačom
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