Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

0442/07

Categorie

Echipamente de iluminat

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Lampă pentru podea (corp de iluminat portabil)

Marcă

EGLO

Denumire
Tipul/numărul
modelului (*)

Articolul nr.: 13107, tip: 5164

Numărul
lotului/cod de
bare (*)
Categorie portal
OCDE

Descriere (*)

Produsul are un înveli metalic colorat de culoare aurie. Placa de bază are un diametru de aproximativ
23 cm i grosimea de 3 cm i o tijă lungă de aproximativ 170 cm este conectată la aceasta, dulia de far E27
i umbra lămpii de plastic se află în partea superioară. În partea a treia superioară a tijei, există un
videoclip mobil care poate fi fixat cu un urub pe tija centrală, iar o tijă flexibilă este conectată la aceasta la
finalul căreia există un titular de lampă E14 i o nuană de sticlă. Pările principale ale corpului de iluminat:
Suport de lampă E27 (GS3556 250V ~ 4A T230 VDE); Suport de lampă E14 (GS5556; 250V ~ 4A; T230;
VDE); fiă de alimentare (3E; PL-1; 2,5A250V; + mărcile de omologare); cablu de la reea (3E Europa;
T041083; H03VVH2-F; 2X0,75 mm² + mărcile de omologare); comutator (3E; IL-4 3A; 250VAC; ENEC; VDE).
Specificaii tehnice: 220-240 V ~; E27 1x max. 100 W; E14 1x max. 40 W; Categoria II. Marcajul F-.

ara de origine

Ungaria

Alertă transmisă
de

Ungaria

Tip de risc

Incendiu, oc electric

Risc (*)

Acest produs prezintă un risc de: oc electric deoarece firele pot fi deteriorate ca urmare a muchiilor
ascuite ale braului lămpii; — incendiu deoarece produsul se întinde pe o pantă de 15° i suprafaa de
sprijin poate să supraîncălzească. Acest produs nu este conform cu Directiva privind joasa tensiune i cu
standardul european relevant EN 60598.

Măsurile adoptate
de ara care a
emis notificarea
(*)

Retragerea de pe piaă i rechemarea de la consumatori dispuse de autorităi
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(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete
corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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