
TECHNISCHE SPECIFICATIESNAUTILUS SPIKE COM-
PACT
outdoor lamp met grondpin, led, 3000 K, antraciet, 230
V, 3,3 W

De verplaatsbare spots van de serie NAUTILUS zijn de
plug & play bestsellers van het huis SLV, het merk dat al
vele jaren talloze van toegevoegde waarde is voor uiteenlo-
pende buitengebieden, zowel voor commerciële toepas-
sing als voor particulieren. De reden daarvoor ligt voor de
hand: Compromisloze kwaliteit voor wat betreft bestendig-
heid en flexibiliteit. Op deze manier zorgt een NAUTILUS
buitenlamp zowel tijdens strenge winternachten als op
warme zomeravonden voor een ongeëvenaarde sfeer en
verlichte effecten in de tuin. Het maakt niet uit of u met de
Nautilus uw bloemen, bomen of waterpartijen belicht. De
serie NAUTILUS beschikt over een veelvoud aan uitvoerin-
gen van verschillende types, vormen en kleuren, met stek-
ker of met open kabeleinde, met montageplaat of met
grondpin. Bij exemplaren met GU10-fitting verzoeken wij u
de maximale afmeting en het maximale wattage voor de te
gebruiken lichtbron (niet meegeleverd) in acht te nemen.
Wanneer laat u zich overtuigen en betoveren door de tallo-
ze voordelen van de klassiekers van SLV?

Art.nr.: 231025

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

Lengte 6.5 cm

Lange grondpin 17.5 cm

Hoogte 9 cm

Diameter 6.5 cm

Nettogewicht 0.447 kg

Brutogewicht 0.54 kg

IP-code IP 44

Veiligheidsklasse I

Slagvastheidsklasse IK04

Slagvastheid 0,5 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer,Vloer met accessoires

Wattage 3.8 W

Lumen 300 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 30 °

Kleur antraciet

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h
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minimale omgevingstemperatuur 0 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

954787

Lichtbron
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