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Pierścienie dekoracyjne to oczka oferowane bez oprawki – sam
decydujesz czy dodasz do niego oprawkę GZ10 czy GX5.3.
Pozwoli Ci to dopasować źródła światła do instalacji, którą masz
w danym pomieszczeniu (12V lub 220-240V~). Oczka ALREN
dostępne są w czterech kolorach: białym, czarnym, chromie
oraz matowym chromie. Oprawy przeznaczone do wbudowania
w sufit świetnie sprawdzają się jako oświetlenie pomocnicze,
zarówno w domach, w barach jak i restauracjach, wszędzie tam
gdzie chcemy zaakcentować ciekawą aranżację pomieszczenia
lub wyeksponować jego fragment. Zestawiane w grupę oprawy
te mogą również z powodzeniem pełnić funkcję oświetlenia
głównego.

PARAMETRY  PRODUKTU:

Kolor: biały mat
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem
termoizolacyjnym: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Długość [mm]: 94
Szerokość [mm]: 94
Wysokość [mm]: 35
Otwór montażowy [mm]: 80x80
Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]: max 35
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III
Źródło światła: MR16/PAR16
Trzonek: Gx5,3/GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być
narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15
Stopień IP: 20
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DANE  LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 96
Gramatura [g]: 129
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 6.45
Szerokość kartonu [cm]: 23
Wysokość kartonu [cm]: 25
Długość kartonu [cm]: 55
Objętość kartonu [m³]: 0.031625

INFORMACJE  DODATKOWE:

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej


