
DANE TECHNICZNENAUTILUS
lampa wbijana w grunt outdoor, LED, 3000K, IP65,
kwadratowa, antracytowa, 9W

Przenośne reflektory z serii NAUTILUS to bestsellery typu
„plug & play” firmy SLV, które od wielu lat upiększają niez-
liczone komercyjne i prywatne powierzchnie zewnętrzne.
Powody są oczywiste: wysoka jakość bez kompromisów
w zakresie niezawodności i elastyczności. Oświetlenie
zewnętrzne NAUTILUS zapewnia niezrównaną atmosferę i
olśniewający efekt w ogrodzie, zarówno w mroźną noc zi-
mową, jak i w ciepły letni wieczór. Światło lamp Nautilus
pomoże Ci wyeksponować kwiaty, drzewa lub oczka wod-
ne w ogrodzie. Seria oświetlenia NAUTILUS obejmuje wie-
le wersji różnego typu, kształtu oraz w różnych kolorach, z
przewodem zakończonym wtyczką lub bez zakończenia,
mocowanych na podstawie lub z kolcem do wbijania w
grunt. W przypadku lamp z oprawą żarówki GU10 należy
zwrócić uwagę na maksymalne wymiary oraz moc stoso-
wanego źródła światła (źródło światła nie należy do zakre-
su dostawy). Daj się zainspirować różnorodnym zaletom
klasycznych modeli lamp SLV!

Nr artykułu 231035

Obrotowa lub przechylna Wersja przechylna

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 04

Odporność na uderzenia 0.5 Joule

Montaż Wersja przenośna

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa,Wersja podłogowa z
akcesoriami

Pierwotne napięcie znamionowe 100-277V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 8.5 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Poziom prądu rozruchowego 5 A

Czas trwania prądu rozruchowego 25 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.01

Strumień świetlny 660 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 45 °

Kolor antracyt

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h
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Emisja światła Bezpośredni

Długość 8 cm

Szerokość 7 cm

Wysokość 11.7 cm

Długość szpikulca naziemnego 21 cm

Waga netto 0.933 kg

Waga brutto 1.142 kg

Strona BIG WHITE 597

916530

Źródła światła
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