
TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

•   valaisinkupu

•   3m johto

•   valaisinpistotulppa

•   kattoasennuskuppi

PYRY-G
valkoinen | (GU10 | max 40W)
Tuotekoodi: 65006

Ajaton ja tyylikäs riippuvalaisin

LIMENTE PYRY-G valaisimeen sopii GU10 kantainen polttimo (ei sisälly
toimitukseen). Polttimoita on saatavilla eri tehoisina ja eri värilämpötiloilla
lähes kaikista marketeista yms. Valaisin valaisee tilaa tasaisesti laajalta
alueelta ja kartiomainen puhdaslinjainen muoto on harmoniassa muun kodin
sisustuksen kanssa. PYRY on erinomainen ratkaisu esimerkiksi keittiön
valaisimeksi. Se soveltuu hyvin pöydän tai saarekkeen päälle yksin tai
ryhmänä. Selkeän muotonsa ansiosta valaisin on helppo pitää puhtaana.
Valaisin on raikas ja ajaton ratkaisu myös erilaisiin julkisiin tiloihin kuten
kahviloihin tai yritysten auloihin. PYRY sopii erittäin hyvin ajattomaan ja
minimalistiseen sisustukseen, mutta se tasapainottaa kauniisti myös
runsaampaa sisustusta, jolloin voimakkaammat värit tai näyttävät huonekalut
pääsevät oikeuksiinsa. 
Skandinaavinen ja ajaton muotokieli sopii hyvin erilaisiin kodin tai julkisiin
tiloihin. LIMENTE PYRY:ä voidaan käyttää kaikissa kodin tiloissa. Katso lisää
vinkkejä ja ideoita valaistukseen Valaistusvinkkejä-osiosta!
Huomioithan että polttimo on tilattava erikseen.

Himmennys

Säätämällä valaisimia voit aina muokata valaistusta ja luoda kotiisi
tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmentämällä LIMENTE PYRY:ä muutat
kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen.
Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta
ilmettä.
Huomioithan että erikseen hankittavien polttimon ja säätimen (himmentimen)
tulee olla yhteensopivia keskenään.

Helppo asennus

Valaisin on nopea ja yksinkertainen asentaa. Tuote koostuu valaisimesta,
valaisinpistotulpasta sekä kattoasennuskupista. Lisäksi tarvitset GU10
polttimon.
Valaisimen johtoa voidaan tarvittaessa asennuksen yhteydessä lyhentää
halutun pituiseksi tai kerätä asennuskupin sisään. Valaisimen ripustusrengas
kiinnitetään valaisinkannessa olevaan koukkuun, valaisinpistotulppa liitetään
valaisinkannen pistorasiaan ja kattokuppi kiristetään paikalleen.
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PYRY-G VAL RIIPPUVALAISIN

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI 65006

VIIVAKOODI 6438400004122

SÄHKÖNUMERO 4129799

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA Kattovalaisin

ETIM LUOKKA Katto-/seinävalaisin EC002892

ETIM TUOTERYHMÄ 41 Sisävalaisimet

VALAISIMEN VÄRI Valkoinen

VALONLÄHDE GU10 LED max 40W

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) 165.0 x 165.0 x 200.0

ASENNUSTAPA Riippu- / Kattoasennus

VÄRILÄMPÖTILA riippuu polttimosta

CRI-ARVO riippuu polttimosta

ELINIKÄ

ENERGIALUOKKA

VALOVIRTA riippuu polttimosta

HYÖTYSUHDE riippuu polttimosta

JÄNNITE 240 V

KOTELOINTILUOKKA IP20

LED/M

OTTOTEHO max. 40 W

KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ -

KÄYTTÖLÄMPÖTILA -

VIRRANSYÖTTÖLIITIN

TAKUU KK 24

LISÄTURVA KK -

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_pyry_gu10.pdf
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