
Pievienojiet enerģijas
avotam un izgaismojiet
apkārtējo vidi
Pagarinātāja vadu var izmantot, lai pagarinātu attālumu starp

barošanas avotu un pirmo gaismas punktu vai lai pagarinātu

attālumu starp gaismas punktiem. Kopējais maksimālais sistēmas

garums vienam barošanas avotam ir 35 metri.

Konstruēts speciāli jūsu pagalmam

• Vienkārša uzstādīšana un izvēršana

5 m āra
pagarinātāja vads

Hue

Pagarinātāja vads

5 m garš

Melns
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Izceltie produkti
Vienkārša uzstādīšana un izvēršana Izgaismojiet tumšās takas, izceliet

objektus ainavā vai radiet unikālu
noskaņu uz terases. Jūs to varat
paveikt paši, izmantojot nokrāsu
virziena gaismekļus vai stabu
gaismekļus. Šiem izstrādājumiem ir
zems spriegums, tos ir droši lietot un
tos var viegli uzstādīt. Apgaismojums
ārpus telpām tagad ir uzstādāms

pavisam vienkārši: noformējiet un
izvērsiet lampas vai gaismekļus, kā vien
to vēlaties.

Specifikācijas
Dizains un apdare

• Krāsa: melns

• Materiāls: Sintētisks audums

Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums

• Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā

Dārzs

• Dārzs: Aizmugures pagalms,
Priekšpagalms

Dažādi

• Radīts tieši: Dārzs un terase

• Tips: Pagarinātāja vads

• Acu komforts: Nē

Produkta izmēri un svars

• Augstums: 2,0 cm

• Garums: 500 cm

• Neto svars: 0,380 kg

• Platums: 2,0 cm

Serviss

• Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

• Elektrotīkla strāva: Amplitūda 220 V–
240 V, 50–60 Hz

• IP kods: IP67, putekļu necaurlaidīgs,
aizsardzība pret īslaicīgu iemērkšanu

• Aizsardzības klase: III — drošs ar īpaši
zemu spriegumu

Iepakojuma izmēri un svars

• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696168721

• Neto svars: 0,380 kg

• Bruto svars: 0,420 kg

• Augstums: 173,000 mm

• Garums: 45,000 mm

• Platums: 170,000 mm

• Materiāla numurs (12NC):
915005641701
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