
DADOS TÉCNICOSNAUTILUS
luminária de parede e de teto para exteriores, LED,
3000K, IP54, angular, antracite, 9W

Os projetores móveis da família NAUTILUS são os bes-
t-sellers da Plug & Play da SLV, que durante muitos anos
enriqueceram inúmeras áreas externas comerciais e parti-
culares. As razões são óbvias: Qualidade em termos de
durabilidade e flexibilidade. Assim, uma luminária para ex-
terior NAUTILUS garante um ambiente incomparável e
efeitos marcantes no jardim, tanto nas noites mais rigoro-
sas de inverno como nas noites quentes de verão. Não
importa se pretende iluminar flores, árvores ou águas com
o Nautilus. A família NAUTILUS possui uma variedade de
designs de vários tipos, formas e cores, com ficha ou ex-
tremidade de cabo aberto, com placa de montagem ou
ponta de aterramento. Para cópias com a versão GU10,
observe as dimensões e potências máximas da lâmpada a
ser usada (não incluída). Quando é que se deixa inspirar
pelas múltiplas vantagens do clássico SLV?

Ref. n.º: 231045

Tensão nominal primária 100-277V ~50/60Hz mA/V

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

700mA

Largura 8 cm

Altura 12.5 cm

Profundidade 16 cm

Peso líquido 0.897 kg

Peso bruto 1.08 kg

IP Code IP 54

Classe de proteção I

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto,Parede

Potência 9 W

Lúmen 520 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 45 °

Cor antracite

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

temperatura ambiente mínima -20 °C

temperatura ambiente máxima 50 °C
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