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Lâmpada de infra-vermelhos de 100 Watts
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Arrumação fácil
• Compartimento do fio

Especificações Técnicas
• Potência: 100 W
• Voltagem: 220/230 V
• Frequência: 50 Hz
• Comprimento do fio: 1,6 m
• Isolamento: Classe II (isolamento duplo)
• Tipo de lâmpadas: R95, 100 W
• Vida útil da lâmpada: 750 sessões de 10 minutos

Dimensões e peso
• Dimensões do produto: 20,0x12,0x16,0 

(AxLxP) cm
• Peso do produto: 0,5 kg
• Dimensões da caixa unitária: 21,1x12,6x19,2 

(AxLxP) cm
• Peso da caixa-F: 1 kg
• N.º de caixas-F na caixa-A: 6 pcs
• Dimensões da caixa-A: 22,4x26,2x58,8 

(AxLxP) cm
• Peso da caixa-A: 3,1 kg
• Qtd. por Euro-palete: 288 pcs

Dados logísticos
• Código CTV: 884361401000
• País de origem: Alemanha

Safety
• Certificação CEI: Em linha com CEI 60335

Fácil de utilizar
• Ajustabilidade: 0-40 graus (para trás)
•
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