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KANLUX NEDIA to lampa stołowa z wymiennym źródłem światła o
trzonku E14. Stylowa forma tej lampy sprawdzi się jako
funkcjonalne wyposażenie miejsca nauki i pracy. Kanlux NEDIA
doda także dekoracyjności w sypialni i gabinecie. Może być ona
również niezastąpionym dodatkowym oświetleniem w Twoim
salonie. Dodatkowym atutem jest regulowany przegub w kolorze
srebrnym i wysoka jakość wykonania lampy. Kanlux NEDIA posiada
mechaniczny przełącznik  ON/OFF umieszczony na przewodzie
zasilającym.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: na podłożu
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,2m
Włącznik: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Długość [mm]: 505
Średnica [mm]: 215
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Trzonek: E14
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony
wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Długość przewodu [m]: 1.5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°] : 320
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 160
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 6
Masa jednostkowa netto [g] : 1294
Gramatura [g] : 1768.33
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 48
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11
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Waga kartonu [kg] : 10.60998
Szerokość kartonu [cm]: 41.5
Wysokość kartonu [cm]: 35
Długość kartonu [cm]: 50
Objętość kartonu [m³] : 0.072625
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