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Işığa hayal gücünüzü katın
Evinize retro bir hava kazandırın. Sıcak beyaz ışık yayar ve boyu
ayarlanabilir. Işığı istediğiniz yöne yansıtın ve elinize iyi bir kitap alıp
koltuğunuza kurulun.
Kolay kullanım
• Kullanışlı ayak düğmesi
İç mekan tarzınıza uyar
• Çeşitli renk seçenekleri mevcuttur
Kullanımı Kolay
• Ayarlanabilir ışık açısı
Üstün kalite
• Ortam aydınlatması
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Özellikler
Kullanışlı ayak düğmesi
Kolay açma ve kapama

Renk seçenekleri
Bu ürünün çeşitli renk seçenekleri
mevcuttur, böylece odanıza uygun
rengi seçmenize olanak tanır.

Ayarlanabilir ışık açısı
Ortam aydınlatması

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: siyah
• Malzeme: metal
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası
• Tarz: Anlamlı
• Tip: Lambader
• GözRahatlığı: Hayır
Güç tüketimi
• Enerji Verimliliği Etiketi: no bulb
included
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 191 cm
• Uzunluk: 25 cm
• Net ağırlık: 3,620 kg
• Genişlik: 36 cm
Servis
• Garanti: 1 yıl

Yayın tarihi: 2019-11-08
Sürüm: 0.375

Teknik spesifikasyonlar
• Şebeke elektriği: 100 V - 240 V Aralığı
• Armatür kısılabilirliği: Hayır
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: ampul birlikte verilmez
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A++ - E
• 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: II - çift yalıtımlı
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
• SAP EAN/UPC - Parça:
8718291532262
• Yükseklik: 24,5 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 5,795 kg
• Ağırlık: 4,970 kg
• Net Ağırlık (Parça): 4,370 kg
• SAP Uzunluk (Parça): 0,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 0,000 mm
• Genişlik: 28,5 cm
• Uzunluk: 114 cm
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