
CoreLine Recessed
Spot
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

Sort

CoreLine Recessed Spot lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige

armaturer i høj kvalitet. CoreLine Recessed Spot er en serie indbygningsspots, der

kan anvendes i stedet for halogenbaserede armaturer. Det halogenlignende

udseende og den attraktive pris gør det lettere for kunderne at skifte til en LED-

løsning. Dette produkt, der er beregnet til effektbelysning, udsender et lys, der

minder om naturligt lys, og udmærker sig ved øjeblikkelige energibesparelser samt

meget længere levetid – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning. Push-in-stikkene

gør installationen nem og hurtig.

Produkt data

Generelle oplysninger

Beskyttelsesklasse IEC -

CE-mærke CE-mærket

Materiale Aluminum

Farve på tilbehør Sort

 

Drift og el

Indgangsspænding - V

Indgangsfrekvens - Hz

 

Mekanik og armaturhus

Samlet højde 28,5 mm

Samlet diameter 95 mm

Mål (højde x bredde x dybde) 29 x NaN x NaN mm (1.1 x NaN x NaN

in)

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20 [ Fingerbeskyttelse]

Kode for mekanisk slagfasthed IK03 [ 0,3 J]

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869938448799

Ordreproduktnavn RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

EAN/UPC – produkt 8718699384487

Ordrekode 38448799

SAP-tæller – antal pr. pakke 1
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Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

18

SAP-materiale 912401483072

Net Weight (Piece) 0,061 kg
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