
Spotlampa av hög
kvalitet utan ljuskälla
Denna dubbelspot i industristil är liten, slimmad och enkel, och

passar perfekt i moderna rum. Det vita aluminiumhöljet

kompletterar ljuskällan felfritt. En enastående dekorativ produkt

med en roterande ljuskälla.

Överlägsen design för ett optimalt ljusflöde

• Justerbart spothuvud för maximal flexibilitet
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Funktioner
Spothuvud som är lätt att justera Det justerbara spothuvudet har

utformats så att ljuset kan riktas dit du
mest behöver det.

Specifikationer
Design och finish

• Färg: vit

• Material: metall

Extra funktion/tillbehör medföljer.

• Justerbart spothuvud: Ja

• Riktat ljus: Ja

• Montera produkten på en armlängds
avstånd: Ja

Övrigt

• Särskilt utformad för: Vardagsrum och
sovrum

• Stil: Modern

• Typ: Spot

• EyeComfort: Nej

Strömförbrukning

• Energieffektivitetsetikett (EEL): no
bulb included

Produktens mått och vikt

• Höjd: 10,9 cm

• Längd: 30,5 cm

• Nettovikt: 0,825 kg

• Bredd: 9,0 cm

Service

• Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

• Totalt ljusflöde för armatur: No bulb
included

• Nätström: 50–60 Hz, Intervall 220–
240 V

• Dimbar armatur: Ja

• LED: Nej

• Inbyggd LED: Nej

• Energiklass för medföljande ljuskälla:
glödlampa medföljer ej

• Armaturen kan användas med
ljuskällor i klass: A++ till E

• Antal lampor: 2

• Sockel: GU10

• Wattstyrka på medföljande ljuskälla: -

• Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 20 W

• IP-kod: IP20

• Skyddsklass: I - jordad

• Utbytbar ljuskälla: Ja

Förpackningens mått och vikt

• EAN/UPC – produkt: 8718291487944

• Nettovikt: 0,825 kg

• Bruttovikt: 0,945 kg

• Höjd: 316,000 mm

• Längd: 102,000 mm

• Bredd: 109,000 mm

• Materialnummer (12NC):
915004328901
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