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Svítidla Kanlux ZEPO jsou určená pro montáž pod skříňky na
osvětlení pracovních desek v kuchyni. Dostupné jsou v oblíbených
barvách: černá, bílá a stříbrná (chrom), což jim umožňuje je sladit
téměř s jakýmkoliv typem interiéru. Kanlux ZEPO jsou k dispozici s
vypínačem nebo bez něj (verze s vypínačem má v názvu "S"). Tato
svítidla jsou kompatibilní s výměnnými světelnými zdroji se závitem
G4.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: matný chrom
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,3m
Spínač: ano
Zdroj světla v balení : ne
Délka [mm]: 130
Šířka [mm]: 130
Výška [mm] : 40
Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC
Maximální výkon [W] : max 10
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : III
Materiál difuzoru: sklo
Patice: G4
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: 5÷25
Materiál korpusu: ocel
Typ přípojky: volné konce kabelů
Délka vodiče [m]: 0.1
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 50
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g] : 128
Gramáž [g] : 190
Délka jednotkového balení [cm] : 13
Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5
Výška jednotkového balení [cm] : 13.5
Hmotnost kartonu [kg] : 9.5
Šířka kartonu [cm]: 27.5
Výška kartonu [cm] : 25.5
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Délka kartonu [cm] : 67.5
Objem kartonu [m³] : 0.047334

DALŠÍ INFORMACE:

svítidla ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-
T02/S-BR/M jsou vybavena vypínačem
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