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Záhradné svietidlá Kanlux STONO sú svetelné gule s priemerom od
20 do 50 cm imitujúce kamene. Ideálne sa hodia do skalky alebo do
okolia kríku. Každá z nich je vybavená podstavou, ktorá umožňuje
montáž svietidla do zeme.

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: žula
Miesto montáže: do zeme
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,2m
Svetelný zdroj v súprave: nie
Výška [mm] : 190
Priemer [mm]: 200
Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: max 15
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II
Materiál difúzora: LLDPE
Zdroj svetla: GLS/CFL/LED
Pätica: E27
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: ABS
Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 3
Prierez kábelu [mm2]: 1
Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 4
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 4
Počet kusov vo vrstve na palete : 24
Čistá kusová hmotnosť [g] : 750
Gramáž [g] : 1050
Dĺžka kusového balenia [cm] : 20
Šírka kusového balenia [cm] : 20
Výška kusového balenia [cm] : 22
Hmotnosť kartónu [kg]: 4.2
Šírka kartónu [cm]: 42.5
Výška kartónu [cm] : 25
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Dĺžka kartónu [cm]: 42.5
Objem kartónu [m³] : 0.045156

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

súčasťou balenia 3m kábel
súčasťou balenia sada 4 hrotov pre inštaláciu do zeme
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