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Kanlux RITI - це світильник, виготовлений з алюмінію. Його
корпус оброблено із використанням піскоструминної
технології та покрито матовим лаком в елегантному
чорному або білому кольорі. Світильник Kanlux RITI
характеризується гарною обробкою та сучасним дизайном.
Ми можемо успішно використовувати його як індивідуальне
освітлення або поєднати кілька світильників у групу. Будова
корпусу дозволяє легко замінювати джерело світла. Існує
можливість вибрати колір відбивача: мідно-золотистий із
блискучим пігментом, білий або чорний. Також можна
встановити додаткові срібні відбивачі Kanlux RITI REF.
Світильник Kanlux RITI призначений для накладного
монтажу.

ЗАГАЛЬНІ  ДАНІ:

Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта: 0,5m
Висота (мм): 110
Діаметр (мм): 85

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): max 10
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Джерела світла: PAR16
в комплекті джерело світла: ні
Цоколь: GU10
Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°С): 5÷25
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип зˊєднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
0,75÷1,5
Ступінь IP: 20

ДАНІ  ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 20
Вага нетто одиниці [г]: 300
Граматура [г]: 363
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Довжина споживчої упаковки [см]: 9
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 12
Вага коробки [кг]: 7.26
Ширина коробки [см]: 20.5
Висота коробки [см]: 27
Довжина коробки [см]: 46.5
Обсяг коробки [м³]: 0.025738


