Luna Clover Original
REFERÊNCIA CT3356

DESCRIÇÃO

DESENHO TÉCNICO

À lua cheia surge a luz contrastante da coleção Luna,
composições modernas com múltiplos anéis de iluminação
difusa. Desenhado sob um critério místico de padrões, as
peças circulares assumem uma posição de alto contraste e
textura giratória, detalhes que as incorporam como distintos
e excêntricos, uma escolha ousada em um conceito de
design de interiores. Ideal para padrões decorativos em
paredes de conceitos de interiores modernos.
Acabamento mostrado aqui Metal FO | Vidro 10

Desenhado e produzido manualmente em Portugal.
A Serip reserva o direito de fazer alterações ou melhorias a
qualquer momento, caso julgue ser importante para garantir
os mais altos padrões de qualidade dos seus produtos.
Acabamento manual - algumas variações podem
ocorrer.
Todas as peças em vidro são desenhados pela Serip e
trabalhadas à mão, uma característica única e que prestigia
a arte do trabalho manual em vidro. Por esse motivo, existe
a possibilidade de variação nas medidas, peso, cor e formas
apresentadas.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

TAMANHO & PESO
Diametro 42.00cm / 17.00in
Altura 45.00cm / 18.00in
OAH Altura Total Min 50.00cm / 20.00in
OAH Altura Total Máx 345.00cm / 136.00in
Peso 10.00kg / 22.00lb

Instalação Teto
Grau de proteção IP 20

Esta luminária permite fontes de luz com classe
de eﬁciência energética

TAMANHO DA EMBALAGEM & ALTURA
(m)Embalagem 1/2 0.64m x 0.46m x 0.64m
=0.19CBM
(in)Embalagem 1/2 0.25in x 0.18in x 0.25in
=6.70ft3

220-240V 50Hz-60Hz
Consumo Energético 23W
Lâmpadas Incluídas
Lâmpadas
1 x LED STRIP
Lumens 1450lm
Kelvin 3000
CRI 80
Sistema de escurecimento 1-10V
110-120V 50Hz-60hZ
Consumo Energético 23W
Lâmpadas Incluídas
Lâmpadas
1 x LED STRIP
Lumens 1450lm
Kelvin 3000
CRI 80
Sistema de regulação 1-10V

CERTIFICAÇÕES

INSTRUÇÕES DE USO
Devido à natureza de nossos acabamentos
aplicados à mão, para limpar os artigos deve ser
usado um pano macio, seco ou um espanador
estático.
Evite sempre o uso de produtos químicos ou
abrasivos, pois podem causar danos ao
acabamento dos artigos.

Iluminação:

A limpeza é limitada às superfícies externas,
abajures ou vidros. É importante garantir que
nenhuma humidade entra em contacto com os
componentes elétricos.
Entre em contato com o nosso departamento
técnico em caso de dúvida.
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ACABAMENTOS OPCIONAIS

VIDRO

Transparente
(10)

METAL

Talha (TA)

Preto (PR)

Paládio (PL)

Folha Prata (FP)

Folha Prata/Patine
Branca (FP/PB)

Folha Ouro (FO)

Folha Ouro/Patine
Branca (FO/PB)

Chumbo (CH)
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Cobre (CO)

