
M
P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin
Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Painted with Polyester Electrostatic Powder

Tube Energy 60 G

www.mpillumination.com
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Accessories upon request

Smooth Smooth Honey comb 
louvre

 Στεγανός προβολέας καρφωτός εδάφους 

 με σώμα αλουμινίου 

 βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα 

 με κλείδωση ορειχάλκινη , επινικελωμένη 

 κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον 

 με γυάλινο προφυλακτήρα tempered glass 

 διάφανο ή ματ 

 κατάλληλος για λυχνίες τύπου MR16 

 12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10 

 ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνης 

 με προ-εγκατεστημένο καλώδιο neoprene μήκους 1.50 m

 με στιπιοθλίπτη PG9 IP68 

 προσφέρεται με καρφί για στήριξη στο έδαφος 

 βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα 

  

 

κατάλληλος για φωτισμό κήπων , και αρχιτεκτονικών 

λεπτομερειών (αγάλματα, κολόνες, παράθυρα) 

 Waterproof projector 

 for outdoors use 

 from heavy duty aluminum 

 painted with electrostatic polyester powder 

 suitable for external use 

 with nickel plated arm made from brass 

 with protective tempered glass ,transparent or mat 

 suitable for MR16 lamps 

 12volt GU5.3 or 230-240volt GU10 

 with silicon gaskets 

 with brass nickel plated cable gland PG9 Ip68 

 with pre-fitted 1m neoprene cable 

 offered with spike for ground 

 painted with electrostatic polyester powder 

 

 

 

suitable for garden lighting and decorative lighting 

of architectural details, 

building and shop facades
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27667

27668

DICHROIC 220-240V 35W MAX GU10 

LED LAMP MR16 220-240V 8W MAX GU10  

177mm

ø 60mm

135mm

58mm

 
50mm

46mm

 

50mm

27669

27670

LED LAMP MR16 12V 35W MAX GU5.3   

DICHROIC MR16 12V 8W MAX GU5.3 

  560mm 177mm 200mm

200mm

5019

Die cast aluminum spike

Καρφί αλουμινίου

5018

Inox ground spike

Καρφί inox

Ground spikes available upon request

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα 

κατόπιν παραγγελίας


