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Işıkla rahatlayın
Zarif kıvrımlarıyla sakinlik hissi uyandıran Vase, gözlerinizi ve zihninizi
dinlendirir. Üstün kaliteli opal cama sahip olan Vase, parlaklıktan ödün
vermeden gözlerinizi yormayan dağınık ışık etkisi sunar.
İç mekan tarzınıza uyar
• Zarif ve çağdaş tasarım
• Koordine seri
Üstün kalite
• Parlamayı azaltan birinci sınıf opal cam
• Sararmayı önleyen, yüksek kaliteli cam
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Özellikler
Modern cazibe
Koordine seri

Koordine tasarım serisinden dilediğinizi
seçin.
Birinci sınıf malzeme

Eşit dağılımlı ışık etkisi için birinci sınıf
işlenmiş cam

Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
• Renk: krom
• Malzeme: metal
Çeşitli
• Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası ve Yatak Odası
• Tarz: Çağdaş
• Tip: Tavan lambası
• EyeComfort: Hayır
Ürün boyutları ve ağırlığı
• Yükseklik: 23 cm
• Uzunluk: 75 cm
• Net ağırlık: 4,200 kg
• Genişlik: 75 cm
Servis
• Garanti: 1 yıl

Teknik spesifikasyonlar
• Şebeke elektriği: 230 V, 50-60 Hz
• LED: Hayır
• Yerleşik LED: Hayır
• Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: ampul birlikte verilmez
• Armatür şu sınıftan ampullerle
uyumludur:: A++ - E
• Ampul sayısı: 6
• Armatür/duy: E27
• Birlikte verilen ampulün Watt gücü: • Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 15 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:
8718291502579
• Yükseklik: 20,5 cm
• SAP Brüt Ağırlık EAN (Parça): 6,230 kg
• Ağırlık: 6,230 kg
• Net Ağırlık (Parça): 4,200 kg
• SAP Uzunluk (Parça): 0,000 mm
• SAP Genişlik (Parça): 0,000 mm
• Genişlik: 57 cm
• Uzunluk: 67 cm

Sararma olmaz
Cam, sararmayı önleyen yüksek kaliteli
malzemelerden üretilmiştir.
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