24654 STONO 20 N
Corp de iluminat de grădină cu sursă de iluminat inlocuibila
5905339246547
Corpurile de iluminat de grădină Kanlux STONO unt sub formă
bile de iluminare care imită pietre, cu diametre cuprinse între 20
și 50 cm. În mod ideal, se potrivesc amenajărilor de tip stâncărie
sau în împrejurimile arbuștilor. Fiecare este echipat cu o bază
care permite montarea corpului de iluminat în sol.
DATE GENERALE:

Culoare: granit
Loc de montare: în sol
Loc de aplicare: în interior și exterior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,2m
Sursă de lumină înlocuibilă: da
Sursa de lumină face parte din set: nu
Înălțime [mm]: 190
Diametru [mm]: 200
Lungimea cablului [m]: 3
DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50/60
Putere maximă [W]: max 15
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Materialul abajurului: PE
Sursă de lumină: GLS/CFL/LED
Ax: E27
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate
ﬁ expus [°C]: -20÷35
Corpul de iluminat este adaptat la sursele de lumină cu
clase de energie: A++,A+,A,B,C,D,E
Materialul carcasei: ABS
Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher
Tip de cablu: H05RN-F
Secţiune transversală a cablului [mm²]: 1
Grad IP: 65
DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 4
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 4
Greutate unitară netă [g]: 750
Greutate [g]: 1050
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 20
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 20
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 22
Date of issue: 26.06.2020, 21:54
Ne rezervăm dreptul de a face modiﬁcări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
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Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.2
Lățimea cutiei de carton [cm]: 42.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 25
Lungimea cutiei de carton [cm]: 42.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.045156
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