NAUTILUS WL QPAR51

TEHNIČNI PODATKI

zunanja stenska nadgradna svetilka, črna

Št. art.:

1002867

Reflektorji linije NAUTILUS so najbolje prodajani Plug &
Play iz hiše SLV, ki številna leta bogatijo nešteto industrijskih in zasebnih zunanjih območij. Razlogi so jasni: Brezkompromisna kakovost na področju obstojnosti in prilagodljivosti. Tako zagotavlja zunanja svetilka NAUTILUS v strogih zimskih mesecih in tudi ob toplih poletnih večerih neprimerljiv ambient in razsvetljujoče učinke na vrtu. Ne glede
na to, ali s svetilko Nautilus osvetljujete vaše rože, drevesa
ali vodo. Linija NAUTILUS ima številne različice tipov, oblik
in barv, z vtičem ali z odprtim koncem kabla, z montažno
ploščo ali konico za zemljo. Pri primerih z GU10 okovom
prosimo, da upoštevate največje velikosti in izhodne moči
za žarnice, ki se uporabljajo (ni vsebovana v obseg dobave). Kdaj boste dovolili, da vas navdušijo številne prednosti
klasika SLV?

Okov

GU10

Število okovov

1

Priložene žarnice

0

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz mA/V

Obseg nihanja

180 °

Vodoravno območje vrtenja

330 °

Dolžina

13.5 cm

Višina

17.0 cm

Premer

9.8 cm

Neto teža

0.566 kg

Bruto teža

0.75 kg

IP koda

IP 54

Zaščitni razred

I

Kategorija odpornosti proti udarcem

IK02

Odpornost proti udaru

0,20000000000000001 Joule

Montaža

Nadgradnja

Podrobnosti montaže

Strop,Strop z dodatki,Stena,Stena z dodatki

El. moč

11.0 W

Barva

črna

BIG WHITE Stran

688
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Priporočilo za žarnico
1004972

LED QPAR51 , sijalka GU10 2700K
36°

1005080

LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K,
rna

Dodatki
1002884

NAUTILUS , montažna p l o š a za nadometno površinsko montažo kablov

Opombe
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