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      SIRIUS WATT

Ref. A B Peso

6W
ESR8060E 800

600

6.92 kg

ESR10060E 1000 8.02 kg

ESR12060E 1200 9.32 kg
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Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da Sanitana S.A. As dimensões são meramente indicativas. Para instalação à medida apenas devem ser consideradas
as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos sem aviso prévio.

PRODUTOS ASSOCIADOS:

PEÇA:

CARACTERISTICAS DO MODELO:
•Espelho simples com moldura em alumínio com 30mm de profundidade
•Iluminação LED na parte superior ou lateral do espelho (dependendo da sua colocação:
vertical ou horizontal)
•Inclui desembaciador
•Espessura do espelho de 4mm
•LEDs com 9,6W/mt e temperatura de cor de 6400K
•Protecção IP44
•Com transformador de 6W
•Possibilidade de colocação em três posições: 1 horizontal + 2 verticais
•Sistema de fixação incluído no espelho

PESO: Consultar tabela de códigos ( * )

- DESCRIÇÃO:  Espelho com moldura em alumínio e iluminação LED

- SERIE:  SIRIUS

- VERSÃO: 800/1000/1200 x 600

- REF: Consultar tabela de códigos ( * )

Ficha Informação Técnica

- n/a
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600

6.92 kg

ESR10060E 1000 8.02 kg
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RELATED PRODUCTS:

- DESCRIPTION: Mirror with aluminium frame and LED lighting

- SERIES: SIRIUS

- VERSION: 800/1000/1200 x 600

- REF: See the code table ( * )

•Mirror with 30mm aluminium frame
•Overhead LED strip with frosted mirror in the front
•Demister included
•4mm thick mirror
•LEDs with 9,6W/mt and colour temperature of 6400K
•IP rating: IP44
•Transformer: 6W
•Reversible: vertical and horizontal mounting
•Fixing kit included with the mirror

Weight: - Kg (see Table)

-  n/a

Technical Sheet

PART:

MODEL FEATURES:

The products presented follow technical specifications by Sanitana S.A. Dimensions provided are indicative only. For custom installation, should only be considered the dimensions
measured  directly on the part to be installed. We reserve the right to make technical changes to improve the functionality of our products without prior notice.


