
Plugg inn og lys opp
uteområdene
Forlengelseskabelen kan brukes til å utvide avstanden mellom

strømforsyningen og det første lyspunktet, eller for å utvide

avstanden mellom lyspunkter. Total, maksimal systemlengde per

strømforsyning er 35 meter.

Spesialdesignet for utendørs områder

• Enkel å installere og utvide

Utendørs
kabelforlenger

Hue White og farget
stemning

Forlengerkabel

5 m lengde

Svart
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Høydepunkter
Enkel å installere og utvide Lys opp mørke stier, skap

høydepunkter i ditt landskapsarbeid
eller gi en unik stemning på terrassen.
Du kan gjøre det selv ved hjelp av Hue
spots eller lysstolper. Produktene er
basert på lavspenning, trygge å bruke
og enkle å installere. Ingen mer
kompleksitet i å få belysning utendørs:
skap og utvid slik du ønsker.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: svart

• Materiale: syntetiske materialer

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Helt vanntett: Ja

Diverse

• Spesielt designet for: Hage og
terrasse

• Stil: Moderne

• Type: Forlengerkabel

• EyeComfort: Nei

Mål og vekt på produktet

• Høyde: 2,0 cm

• Lengde: 500 cm

• Nettovekt: 0,380 kg

• Bredde: 2,0 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Dimmbar lysarmatur: Nei

• LED: Nei

• IP-klasse: IP67, støvtett, beskyttet i
forhold til vann i kort tid

• Beskyttelsesklasse: III – trygg, ekstra
lav spenning

• Lyskilden kan byttes ut: Nei

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718696168721

• Nettovekt: 0,380 kg

• Bruttovekt: 0,420 kg

• Høyde: 173,000 mm

• Lengde: 45,000 mm

• Bredde: 170,000 mm

• Materialnummer (12NC):
915005641701
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