
    

Doo-WopDoo-Wop

Armaturen gir primært en nedadrettet og myk belysning
via den hvitlakkerte kjegleformede reflektoren på

innsiden. Den ytre reflektoren, hovedskjermen, bidrar til å
dirigere lyset oppover og nedover, samtidig som den gir
et mykt og diffust lys. Innsiden av skjermen lyses opp via

en åpning i den mindre kjegleformede reflektoren.

Carl Hansen &Carl Hansen &
Son ShowroomSon Showroom
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Design to Shape LightDesign to Shape Light



Product infoProduct info
InformasjonInformasjon

Vær oppmerksom på at overflatene av messing, kobber og rustfritt stål er ubehandlede. Dette betyr at overflaten
vil endres over tid og utvikle en patina. Denne prosessen kan allerede være påbegynt når produktet blir levert.

MonteringMontering

Opphengstype: Kabel 2x0,75 mm². Baldakin: Ja. Kabellengde: 3 m.

FargeFarge

Hvit eller mørk grå, pulverlakkert eller polert messing, kobber eller rustfritt stål.

MaterialerMaterialer

Skjerm: Spunnet aluminium, messing, kobber eller rustfritt stål. Oppheng: Preget aluminium. Avstivere: Rustfritt
stål.

Størrelser og vekterStørrelser og vekter

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 283 x 245 x 283 Max 2,0 kg

KlasseKlasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II.

LyskildeLyskilde

1x60W E27

InformasjonInformasjon

Vær oppmerksom på at overflatene av messing, kobber og rustfritt stål er ubehandlede. Dette betyr at overflaten
vil endres over tid og utvikle en patina. Denne prosessen kan allerede være påbegynt når produktet blir levert.

Product variantsProduct variants
FargeFarge LyskildeLyskilde

 Hvit 1x60W E27

 Kobber

 Messing

 Mørk grå

 Rustfritt stål polert
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Metallpendel.
Konsis design.
Fås i flere farger.

Lys beskrivelseLys beskrivelse
Blendfri, hovedsakelig nedoverrettet lysfordeling.

DesignDesign
Louis Poulsen A/S in cooperation with the Navy Buildings Department

MaterialeMateriale
Skjerm: spunnet aluminium eller messing, 2 mm tykk, hvit pulverlakkert innvendig for diffust lys.
Innvendig konus av spunnet aluminium, 2 mm tykk, pulverlakkert hvit.
Sokkel: Porselen, sokkel for, frostede G9 rørlamper.
Baldakin: 13,5 cm diameter x 2,3 cm høy konus av spunnet aluminium.
Kabel: 3 m hvit tekstil PVC-belagt.

VektVekt
Min: 1.008 kg Max: 2.031 kg

FargeFarge
Hvit, Kobber, Messing, Mørk grå, Rustfritt stål polert
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LysfordelingsdiagrammerLysfordelingsdiagrammer
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedeler og tilbehørReservedeler og tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

BALDAKIN HVIT 2-DELT, TOPHAT® 5749329034

Doo-wop fatning og 3 m. ledning. HVIT 5741094613

44//44

Doo-WopDoo-Wop

louispoulsen.comlouispoulsen.com


	Doo-Wop
	Carl Hansen & Son Showroom
	INGENIØR’NE
	Product info
	Product variants

	Produktbeskrivelse
	Lys beskrivelse
	Design
	Materiale
	Vekt
	Farge
	Lysfordelingsdiagrammer
	Cartesian
	Isolux
	Polar

	Reservedeler og tilbehør


