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Přisazené stropní svítidlo
Přisazené svítidlo LECH, nerez, opál, 2x57W, GX24q-5, 230V, IP44, d=470mm, v=115mm

Popis:
Přisazené svítidlo kruhové LECH, základna chrom/bílé/nerez, stínítko opálové sklo, GX24q-3,4/G9/E27, 230V, IP44, rozměry dle typu
Další speciﬁkace:
Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru
Výhodné vlastnosti: moderní design
Napájení: 230V/50Hz
Patice světelného zdroje: E27/G9/GX24q-3,4
Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.
Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti.
Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.
Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)
Materiál těleso: hliník
Povrchová úprava tělesa: nerez, barva, chrom
Materiál difusoru: sklo
Vypínač součástí výrobku: NE.
Regulace součástí výrobku: NE.
Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.
Podmínka montážní polohy: Není.
Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje.
Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.
Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.
Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.
Obrázky produktu a ukázky realizace:

Kód

Název

Cena

1104

Přisazené stropní svítidlo - Přisazené svítidlo LECH, nerez, opál, 2x57W, GX24q-5, 230V, IP44, d=470mm, v=115mm

24 682,40 Kč

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Doporučené příslušenství:

Cena vč. DPH
29 865,70 Kč

Kód

Název

Cena

128849938854829

Zářivka kompaktní GX24q - Světelný zdroj, kompaktní zářivka PHILIPS, MASTER PL-T 57W/840 GX24q-5, 4
pin, neutrální 4000K, 4300lm, Ra80-89, d=41mm, l=197mm, střední životnost 13.000 hodin

323,10 Kč

Cena vč. DPH
390,95 Kč

323,10 Kč

390,95 Kč

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz
128849938859329

Zářivka kompaktní GX24q - Světelný zdroj, kompaktní zářivka PHILIPS, MASTER PL-T 57W/830 GX24q-5, 4
pin, teplá 3000K, 4300lm, Ra80-89, d=41mm, l=197mm, střední životnost 13.000 hodin
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po
zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo
požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.
Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.
Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvaliﬁkací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.
https://www.e-light.cz/128849938859329-zarivka-kompaktni-gx24q-160816
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