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Armaturet sender ut et primært nedadrettet lys. Det
perforerte mønsteret i skjermen medvirker til en svak

opplysning av rommet omkring armaturen. Samtidig er
perforeringene medvirkende til å opplyse pendelens
ytterside på en dekorativ måte når den er tent eller

slukket. Lyskilden er omgitt av en opalisert avskjerming,
som både sørger for at armaturet er 100 % blendingsfri
og at armaturene er anvendelig for flere typer lyskilder
uten at lysfordelingen og komforten forandres. I tillegg
sikrer diffuserens form et behagelig innsyn i lampen.

Louise CampbellLouise Campbell
Louise Campbell er født i Købehavn i 1970. Som datter av dansk far og engelsk mor vokste hun opp, og
tok sin utdannelse i begge land. Etter avlagt eksamen ved London College of Furniture i 1992 returnerte hun
til Danmark og fortsatte sine studier i industrielt design ved Danmarks Designskole, der hun avla sin
eksamen i 1995.
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Design to Shape LightDesign to Shape Light



Product infoProduct info
MonteringMontering

Oppheng: Ledning 2x1mm². Baldakin: Ja. Ledningslengde: 3m.

FargeFarge

Hvit, våtlakkert.

MaterialerMaterialer

Skjerm: Stanset og preget aluminium. Oppheng: Pulverlakkert trykkstøpt aluminium. Diffusering kule: Munnblåst,
hvitt opalt glass.

Størrelser og vekterStørrelser og vekter

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 440 x 301 x 440 Max 3,8 kg

KlasseKlasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

SpesifikasjonsnotaterSpesifikasjonsnotater

Den teknologiske utviklingen innenfor lyskilder skjer hurtig. Derfor oppgis kun den maksimale watt styrke samt
sokkeltype for lyskilder.

LyskildeLyskilde

1x70W E27

Product variantsProduct variants
LyskildeLyskilde

1x70W E27
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Metallpendel.
Klassisk klokkedesign.
Perforert skjerm skaper egenopplyning.
Tilgjengelig i helt hvitt eller med fargede aksenter.
Robust design med et lett utseende.

Lys beskrivelseLys beskrivelse
Blendfri, hovedsakelig nedoverrettet lysfordeling.
Blendfri, diffus belysning.

DesignDesign
Louise Campbell

MaterialeMateriale
Skjerm: spunnet aluminium, 3 mm tykt, pulverlakkert hvit.
Innvendig diffuser: støpt opal polykarbonat, 2 mm tykk.
Stag: formstøpt aluminium, 3 mm tykk, pulverlakkert hvit
Sokkel: Polykarbonat, E-27-sokkel.

VektVekt
3.756

FargeFarge
Hvit
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LysfordelingsdiagrammerLysfordelingsdiagrammer
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedeler og tilbehørReservedeler og tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

LC SHUTTERS E27 FATNING & 3 METER LEDNING 5741094626

LC SHUTTERS OPAL KUPPEL AVSKJERMING 5741094639

BALDAKIN HVIT 2-DELT, TOPHAT® 5749329034
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