
DADOS TÉCNICOSQUADRASS SPOT
luminária de montagem à superfície na parede Indoor
com Spot LED e casquilho E27, preto

A luminária de parede QUADRASS SPOT persuade pela
combinação bem-sucedida de elementos em metal e vidro
e, além da fonte de luz principal, está equipado com uma
luminária de leitura LED em tonalidade de luz em branco
quente. Através do ângulo de projeção escolhido da lu-
minária de leitura LED, a mesma produz um efeito quase
não ofuscante e contribui assim para uma luz agradável
com um efeito relaxador sobre o utilizador. O casquilho
E27 atrás do abajur, bem como a unidade de controlo LE-
D, desde logo, integrado fazem com que a QUADRASS
SPOT esteja preparada para ligação direta a uma tensão
de rede de 230V. Para tornar a imagem da aplicação o
mais uniforme possível, também estão disponíveis luminá-
rias de parede sem luz de leitura e uma luminária penden-
te.

Ref. n.º: 1003428

Casquilho E27

Número de tomadas 1

Tensão nominal primária 100-240V ~50/60Hz mA/V

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

700mA

Largura 9.5 cm

Altura 32 cm

Profundidade 13.5 cm

Peso líquido 1.555 kg

Peso bruto 2.062 kg

Classe de proteção I

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Parede

Potência 2 W

Lúmen 200 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 25 °

Cor preto

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

temperatura ambiente mínima -20 °C

temperatura ambiente máxima 40 °C
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