
Varão de roupeiro Castor com luz LED,
bateria removível e sensor de movimento,
558, Pintado moka, 1 ud.
5074013

Características do produto

Sensor de movimento integrado que permite o acender
do mesmo ao aproximar-se a menos de 1,5 metros e o
apagar da sua luz decorridos 15 segundos após
abandonar a zona de detecção.
Funcionamento com bateria extraível, que permite ser
recarregada através de um carregador de telemóvel de
5V DC 1A com entrada micro USB de tipo B (cabo micro
USB não incluído) sem necessidade de ter de desmontar
o varão.
Válido para um espaço interior de roupeiro entre 408 e
558mm. O varão pode ser cortado para melhor adapta-
lo à medida necessária.
Varão de roupeiro iluminado de alumínio de cor moka
com borracha de PVC semi-rígida para evitar o barulho
dos cabides.
Instalação sem fios muito simples graças aos suportes
laterais e aos parafusos de montagem incluídos.
Raio de detecção do sensor: 1,5 metros.
Ângulo de detecção do sensor: 90°.
Número de LEDs: 30.
Temperatura de cor: Branco natural (4.000K).
Fluxo luminoso / Luminosidade: 30 lm.
Potência: 0,6W.
Ângulo de iluminação : 120°.
Grau de protecção: IP20.



Informações sobre o produto

      

     

Varão de roupeiro iluminado para roupeiro ou
closet com iluminação LED e detector de
movimento alimentado com uma bateria extraível
localizada num dos suportes laterais, oculta por detrás
de uma tampa, e que permite ser recarregada
facilmente através de um carregador de telemóvel de
5V DC 1A com entrada micro USB tipo B (cabo micro
USB não incluído) sem por isso ter de desmontar o
varão. A bateria dispõe de um indicador LED que passa
de vermelho a verde quando a carga está completa,
uma vez decorrido um tempo aproximado de 4 horas.

O seu sensor de movimento integrado permite o
acender ao aproximar-se a menos de 1,5 mt e a luz
apagar-se-á depois de decorridos 15 segundos após
abandonar a zona de detecção.

O varão está fabricado em alumínio juntamente com
uma borracha de PVC semi-rígida para evitar o barulho
provocado pelo movimento dos cabides, e pode ser
cortado para adapta-lo à medida interior necessária de
cada móvel.

Instalação sem fios / muito simples graças aos
suportes laterais e aos parafusos de montagem
fornecidos. A solução ideal para a iluminação do interior
de roupeiros a fim de facilitar a localização das peças de
roupa no escuro.

SKU 5074013

EAN 8432393132112

Materiais Plástico, Alumínio

Acabamentos Pintado moka

Embalagem 1 UN

A 558

Corte 408-558

L 547

Lumen 30 lm

Potência 0,6 W

Temperatura de côr Branco natural 4.000 K

Nº de leds 30

Componentes 1 varão iluminado, 1
bateria recarregável, 2
suportes laterais,
parafusos e instruções
de montagem

Funcionamento com bateria extraível, a qual permite
ser recarregada através de um carregador de
telemóvel ou tablet de 5V DC 1A com entrada micro
USB tipo B.
Os cod. 5077413 e 5077462 incluem o suporte
central.

Componentes

1 varão iluminado, 1 bateria recarregável, 2 suportes laterais, parafusos e instruções de
montagem

Documentação


Configurador Vá ao folha de

produto na web
Esboço (PDF) Instruções de

montagem (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.pt/configurador/roupeiros?utm_source=FICHA-banner-conf-armarios
https://www.emuca.es/pt/suporte-tecnico/configuradores#/home?a=armarios
https://www.emuca.pt/pt/iluminacao/iluminacao-led/suportes-de-varao-iluminados/emuca-varao-de-roupeiro-castor-com-luz-led-bateria-removivel-e-sensor-de-movimento/varao-de-roupeiro-castor-com-luz-led-regulavel-408-558-mm-sensor-de-movimento-aluminio-color-moka?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393132112.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50740.IM.pdf
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