AR-5188-3C
Technical Data Sheet
Kullanım Yeri : İç mekan
Montaj ve tamire başlanmadan önce enerji mutlaka kesilmelidir. Ürün
montajında topraklamaya mutlaka dikkat edilmelidir. Doğru ve
güvenli bir montaj için ser ﬁkalı bir elektrikçiye başvurulmalıdır.
Ürünü yumuşak ve kuru bir bez ile silin. Ürün kaplamasına zarar
verebilecek kimyevi maddeler kullanmayın. Temizlik öncesinde
enerjiyi mutlaka kesin.
Daha detaylı bilgi için lü en www.avonni.com adresini ziyaret edin.
Environment : INDOOR
We recommend installation of this lighting fixture be done by a
licensed electrician. Switch off the main electrical supply from the
main fuse box/circuit breaker before installa on.
Clean with a soft dry cloth only. Do not use polishing agents, water or
abrasive materials when cleaning. Always switch off the electricity
supply before cleaning.
visit www.avonni.com for more informa on

8GTITPH*bcgijc+
Product Code / Ürün Kodu :
Category / Kategori :
Light Source / Aydınlatma Tipi :
Product Size / Ürün Ölçüleri :
Box Size / Kutu Ölçüleri :
Box Size / Kutu Ölçüleri :
Power / Güç :
Voltage / Voltaj :
Finish / Renk :
Material / Materyal :
Weight / Ağırlık :
Ingress Protection / Koruma Sınıfı :
Certificate / Sertifika :
Warranty / Garanti :
Origin / Üretim yeri :

http://www.avonni.com

AR-5188-3C
Armatür
3 x LED (Is included / Ürüne dahildir)
Ø=37 cm, h=28 cm
(Non-Assembled/Demonte)
(Assembled/Montajlı)
18 W
220 V~ 50/60Hz
Bakır
Ürün Materyali Metal olup Bakır Kaplamadır
IP20
CE
2 Years/Sene
Made in P.R.C
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AR-5188-5C
Technical Data Sheet
Kullanım Yeri : İç mekan
Montaj ve tamire başlanmadan önce enerji mutlaka kesilmelidir. Ürün
montajında topraklamaya mutlaka dikkat edilmelidir. Doğru ve
güvenli bir montaj için ser ﬁkalı bir elektrikçiye başvurulmalıdır.
Ürünü yumuşak ve kuru bir bez ile silin. Ürün kaplamasına zarar
verebilecek kimyevi maddeler kullanmayın. Temizlik öncesinde
enerjiyi mutlaka kesin.
Daha detaylı bilgi için lü en www.avonni.com adresini ziyaret edin.
Environment : INDOOR
We recommend installation of this lighting fixture be done by a
licensed electrician. Switch off the main electrical supply from the
main fuse box/circuit breaker before installa on.
Clean with a soft dry cloth only. Do not use polishing agents, water or
abrasive materials when cleaning. Always switch off the electricity
supply before cleaning.
visit www.avonni.com for more informa on

8GTITPH*bcgjai+
Product Code / Ürün Kodu :
Category / Kategori :
Light Source / Aydınlatma Tipi :
Product Size / Ürün Ölçüleri :
Box Size / Kutu Ölçüleri :
Box Size / Kutu Ölçüleri :
Power / Güç :
Voltage / Voltaj :
Finish / Renk :
Material / Materyal :
Weight / Ağırlık :
Ingress Protection / Koruma Sınıfı :
Certificate / Sertifika :
Warranty / Garanti :
Origin / Üretim yeri :

http://www.avonni.com

AR-5188-5C
Armatür
5 x LED (Is included / Ürüne dahildir)
Ø=50 cm, h=30 cm
(Non-Assembled/Demonte)
(Assembled/Montajlı)
18 W
220 V~ 50/60Hz
Bakır
Ürün Materyali Metal olup Bakır Kaplamadır
IP20
CE
2 Years/Sene
Made in P.R.C
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