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Armaturen gir direkte, blendfritt, horisontalt lys og
reflekterer samtidig noe av lyset gjennom baksiden av

hodet slik at øvre del av armen lyses opp. Det
ergonomiske designet armaturhodet former lyset og

sørger for optimal retning på lyset. Et enkelt mekanisk
system gir stor bevegelsesfrihet, slik at lyset alltid kan
stilles inn på det perfekte stedet på arbeidsplassen.

Skjermen er malt hvit på innsiden og reflekterer
behagelig, diffust lys.

nendonendo
Designstudioet nendo er synonymt med designeren Oki Sato, som ble født i 1977 i Toronto i Canada. I
2002 grunnla han designstudioet nendo. nendo betyr «leire» på japansk – nærmere bestemt modelleire, for
eksempel plastilin.
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Product infoProduct info
InformasjonInformasjon

Driveren er plassert i støpselet på ledningen. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget. Oppgitt
vekt er inklusiv armaturfot. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende
teknologi.

MonteringMontering

Ledningstype: Plast. Ledningslengde: 1,7 m. Bryter: På armaturhodet. Tidsurfunksjon: 4 timer / 8 timer. LED-
driver: separat, plugges inn i strømuttaket. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget.

FargeFarge

Hvit, svart, mørk alugrå eller lys alugrå, pulverlakkert.

MaterialerMaterialer

Bunn: Stål. Armer og lampehode: Aluminium. Ledd: Anodisert aluminium. Stamme: Aluminium.

Størrelser og vekterStørrelser og vekter

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 260 x 1250 x 560 Max 7,2 kg

KlasseKlasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

LyskildeLyskilde

LED 2700K 10W <br />Lumen: 529

InformasjonInformasjon

Driveren er plassert i støpselet på ledningen. Lampen kommer med to forskjellige lysstyrker innebygget. Oppgitt
vekt er inklusiv armaturfot. LED-teknologien utvikles løpende. Angitte spesifikasjoner er basert på nåværende
teknologi.

ProduktfamilieProduktfamilie

Product variantsProduct variants
FargeFarge LedningstypeLedningstype LyskildeLyskilde LumenLumen

 Hvit HVIT PC LED 2700K 10W 529

 Lys aluminiumgrå SVART PC LED 3000K 10W 550

 Mørk aluminiumgrå

 Svart
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VektVekt
Min: 7.176 kg Max: 7.176 kg

FargeFarge
Hvit, Lys aluminiumgrå, Mørk aluminiumgrå, Svart
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LysfordelingsdiagrammerLysfordelingsdiagrammer
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedeler og tilbehørReservedeler og tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

ADAPTOR 12V BLK 5744164867

ADAPTOR 12V WHT 5744164870

NJP BUSHING PLAST 5744165183
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