Nowoczesna, efektywna oraz bardzo dyskretna ...

Aura dekoracyjna lampa owadobójcza została zaprojektowana dla
nowoczesnych wnętrz oraz pomieszczeń wystawowych.
Idealna dla kawiarni, restauracji, barów oraz hotelów. Aura jest elegancką,
estetyczną, nowoczesną oraz łatwą w serwisie i z wysoką wydajnością
lampą owadobójczą. Dzięki okrągłej budowie lampy promienie
wydzielane przez zieloną świetlówkę Synergetic rozchodzą się
w 360°, a wkład klejowy, całkowicie niewidoczny z zewnątrz,
wykorzystany jest w 100%. Aura zaprojektowana jest do użytku z
wkładam klejowymi GLUPACTM, który nasączony jest feromonem
wabiącym insekty oraz odporny jest na promieniowanie UV dzięki
czemu nie wysycha tak szybko jak pozostałe wkłady dostępne
na rynku.

Aluminiowe lustro odbija
promienie UV
Prosta wymiana
rozrusznika elektrycznego
Prosta wymiana
wkładu klejowego
Opuszczana
oprawa do dołu

Zalety
Nowoczesna oraz elegancka lampa owadobójcza
Matowe wykończenie przedniej oprawy
Niepowtarzalny, stylowy design
Zgrabna budowa lampy sprawia, że lampa jest prawie niezauważalna
Zaprojektowany by zwiększyć efektywność
Wkład klejowy wykorzystany jest w 100%

Zawiasy przytrzymujące
przednią oprawę

Najwyższa efektywność świetlówek UV Synergetic
Patentowana technologia połączenia dwóch długości fal promieni UV co
zwiększa efektywność chwytania insektów.
Obsługa lampy bardzo prosta i bez narzędzi
Przednia część oprawy opuszczana jest w dół, co pozwala na dziecinnie
łatwy serwis

Wejście na zawieszenie lampy w dyskretny
(bez widocznych przewodów) sposób

Łatwy montaż

Podłączania do przewodu w ścianie bądź za pomocą wtyczki
Włączona do kontaktu
Szybkie i łatwe podłączenie do kontaktu lub dyskretne podłączenie do
przewodów elektrycznych
Odporna budowa
Wykonana ze stali szlachetnej oraz poliwęglanów odpornych na
promienie UV
Pełen spokój umysłu
Dwuletnia gwarancja (nie wliczając wkładów oraz świetlówki)

Wejście na kabel elektryczny

Kod Produktu

Opis

Wymiary (mm) HxWxD

Powierzchnia osłaniana

Świetlówki

Waga

ZL051

Aura, 22W

270x270x135

40 m²

1x22 watt
okrągła

2,0 kg
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