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Işığa hayal gücünüzü katın
Bu askı lamba, evinize renkli bir dokunuş katar. Dayanıklı metal
gölgeliklerden süzülen ışık, rahat ve etkileyici tasarımıyla yaşam alanınıza
zarif bir atmosfer yayar.
İç mekan tarzınıza uyar
• Çeşitli renk seçenekleri
Enerji tasarrufu
• Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla %80 enerji tasarrufu

41055/32/86

Özellikler
Çeşitli renk seçenekleri
Ürün, iç dekorasyonunuza kolayca
uyum sağlamak için çeşitli renk
seçenekleriyle sunulur.

%80 enerji tasarrufu

Standart ampulünüzle
karşılaştırıldığında %80'e kadar enerji
tasarrufu sağlar. Kendi masrafını çıkartır
ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Yani
elektrik faturanızı düşürüp hemen
tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: kırmızı
• Malzeme: metal
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası
• Tarz: Anlamlı
• Tip: Sarkıt
• GözRahatlığı: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Maksimum yükseklik: 175 cm
• Minimum yükseklik: 0,0 cm
• Uzunluk: 35 cm
• Net ağırlık: 1,700 kg
• Genişlik: 35 cm
Servis
• Garanti: 1 yıl

Yayın tarihi: 2019-10-26
Sürüm: 0.371

Teknik spesifikasyonlar
• Şebeke elektriği: 220 V - 240 V
Aralığı, 50-60 Hz
• LED: Hayır
• Ampul sayısı: 1
• Armatür/duy: E27
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: • Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 24 W
• IP koruma sınıfı kodu: IP20, 12,5
mm'den büyük nesnelere karşı
koruma, suya karşı korumasız
• Koruma sınıfı: I - topraklanmış
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718291476221
• EAN/UPC - Muhafaza:
8718291520948
• Yükseklik: 32 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 3,050 kg
• Ağırlık: 3,050 kg
• Net Ağırlık (Parça): 1,700 kg
• SAP Yüksekliği (Parça): 320,000 mm
• SAP Uzunluk (Parça): 400,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 400,000 mm
• Genişlik: 40 cm
• Uzunluk: 40 cm
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