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Kanlux MINI RITI to mniejsza, nieco niższa wersja popularnej
oprawy Kanlux RITI. Przygotowaliśmy ją w dwóch wersjach -
białej i czarnej, każda z opraw ma jednak kilka wersji
kolorystycznych odbłyśnika - biały, czarny lub złoty. Jesteśmy
pewni, że tak szeroki wybór to większe możliwości dopasowania
opraw Kanlux MINI RITI do typu wnętrza, w którym je
umieścimy. Jeżeli będziemy chcieli postawić na ekstrawagancję
to możemy łączyć ze sobą różne kolory opraw, a także zestawić
je z Kanlux RITI. Razem stworzą harmonijną, acz niecodzienną
oprawę oświetleniową pomieszczenia. Do opraw Kanlux MINI
RITI pasują również odbłyśniki Kanlux RITI REF. 

DANE  OGÓLNE:

Kolor: biały / złoty
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wymienne źródło światła: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 102
Średnica [mm]: 85
Otwór montażowy [mm]: Ø68÷71

DANE  TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: max 25
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Źródło światła: PAR16
Trzonek: GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być
narażony wyrób [°C]: 5÷25
Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach
energetycznych: A++,A+,A
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak
Stopień IP: 20

DANE  LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
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Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 172
Gramatura [g]: 230
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 11.5
Szerokość kartonu [cm]: 48
Wysokość kartonu [cm]: 23
Długość kartonu [cm]: 48
Objętość kartonu [m³]: 0.052992


