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REFLEKTOR SZYNOWY SPOT
TUBA LED CZARNY
CENA:

41,90 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24H
Producent: SMD LED
Numer katalogowy: TRACK0343LV
Kod EAN: 5908263381704
model / nr. katalogowy: SM2130
maksymalna moc pojedynczego źródła światła [W]: 35
napięcie zasilania: 230
polecana żarówka: GU10
wysokość: 22,4
średnica klosza(y): 60
certyﬁkaty: CE, ROHS
styl: nowoczesny
styl: klasyczny
styl: glamour
styl: industrialny
styl: loft
pomieszczenie: salon
pomieszczenie: sypialnia
pomieszczenie: kuchnia
pomieszczenie: jadalnia
pomieszczenie: łazienka
pomieszczenie: korytarz / schody
pomieszczenie: pokój dziecięcy
pomieszczenie: biuro
pomieszczenie: uniwersalne
trzonek / gwint: GU10
ilość płomieni: 1
wymienne źródło światła: tak
źródło zasilania: sieciowe
materiał dominujący: metal
materiał dominujący: aluminium
kolor: czarny
regulacja kąta nachylenia: tak

stopień szczelności: IP20

OPIS PRZEDMIOTU
Reﬂektor tuba przeznaczony jest do montażu w systemie szynowym. To nowoczesne rozwiązanie, które znajdzie
szerokie zastosowanie zarówno w domach urządzonych w stylu loftowym/industrialnym jak i dużych halach
przemysłowych takich jak galerie, sklepy, muzea i biura.
Duże możliwości regulacji, w oferowanych przez nas reﬂektorach to bardzo duży atut systemu szynowego nad
tradycyjnym oświetleniem, ponieważ można je przesuwać dowolnie wzdłuż szyn i ustawić kąt padania światła dzięki
szerokiemu zakresowi regulacji reﬂektora.
Nasze oprawy posiadają wymienne żródło światła na mocowanie GU10 dzięki czemu produkt ma znacznie dłuższą
żywotność niż reﬂektory z zintegrowanym źródłem światła, w przypadku przepalenia żarówki wystarczy wymienić ją na
nową uniwersalną z trzonkiem GU10.
Dane techniczne:
Zasilanie: 220-240V AC 50/60Hz
Liczba faz: 1 (dwa przewody)
Materiał wykonania: Aluminium
Kolor oprawy: Biały mat
Zastosowanie: 1x Żarówka LED GU10 (brak w zestawie)
Maksymalna moc żarówki: 35W
Wymiar: Ø60 x 144 [mm]
Długość całkowita: 224 [mm]
Wymiar podstawy: 65 x 30 x 40 [mm]
Kąt świecenia: Zależny od żarówki
Klasa odporności: IP20
Kąt obrotu: 320°
Kąt wychylenia w pionie: 90°
Temperatura pracy: -25° + 60°C
* Na pozostałych aukcjach posiadamy listwy jedno i dwu metrowe, reﬂektorki, łączniki proste/ kątowe w kształcie litery L
lub T. Dzięki czemu mamy możliwość dowolnej konﬁguracji w kolorze czarnym i białym.
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