
TECHNISCHE GEGEVENSNAUTILUS
outdoor spot, QPAR51, roestvrij staal, max. 35W, incl.
kabel van 1,5 m

De mobiele spots van de NAUTILUS reeks zijn de plug &
play bestsellers van SLV, die al vele jaren schitteren in on-
telbare commerciële en private outdoor ruimtes. De rede-
nen liggen voor de hand: compromisloze kwaliteit wat du-
urzaamheid en flexibiliteit betreft. Bovendien creëert een
buitenarmatuur van NAUTILUS zowel in koude winternach-
ten als op warme zomeravonden een unieke sfeer en moo-
ie effecten in de tuin. Ongeacht of u met Nautilus uw bloe-
men, bomen of waterpartijen wilt verlichten. De NAUTILUS
reeks is verkrijgbaar in uiteenlopende uitvoeringen, vormen
en kleuren, met stekker of open kabeleinde, met montage-
plaat of grondpin. Let bij de versies met een GU10 fitting
op de maximale afmetingen en wattage voor de benodig-
de lamp (niet in de levering inbegrepen). Wanneer laat u
zich overtuigen door de vele voordelen van deze klassieker
van SLV?

Art.nr.: 229741

Fitting GU10

Lamp QPAR51

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Zwenkbereik 180 °

Horizontaal draaibereik 360 °

Lengte 10.5 cm

Diameter 9.5 cm

Nettogewicht 0.587 kg

Brutogewicht 0.661 kg

IP-code IP 55

Beschermingsklasse I

Schokbestendigheidsklasse IK03

Schokbestendigheid 0,35 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,grond,wand

Wattage 25 W

Kleur roestvrij staal

BIG WHITE pagina 595

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info@slv.be
Laatst bijgewerkt 2022-02-21 17:03:02 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Aanbevolen Lichtbron

1004972 LED QPAR51 , lichtbron
GU10 2700K 36°

1005312 QPAR51 GU10 RGBW
smart , led armatuur wit /
doorschijnend 5,2W CRI-
90 38°

Toebehoren
228730 VERBINDINGSDOOS ,

3-polig, IP68
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