
PENDENTE PERSA 330
SOFISTICAÇÃO E ESTILO
PARA COMPOR O SEU AMBIENTE

APLICAÇÕES

ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE AMBIENTES COMO:

SALAS DE ESTAR, SALAS DE JANTAR, SALAS COMERCIAIS,

RESTAURANTES, HOTÉIS, LOJAS, QUARTOS, 

ESCRITÓRIOS,  ETC...

FEIRA DE SANTANA - BAHIA

+55 75 2101.7272
BLUMENAU - SANTA CATARINA

+55 47 3325.4214

O pendente Persa 330 G-Light possui 
design diferenciado e ideal para uma 
iluminação decorativa, possui cúpula 
e canopla em alumínio na cor preta 
com detalhes dourados que transmitem 
o seu tom de sofisticação além de um 
design totalmente requintado. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES  ACESSE O SITE  OU NOSSAS REDES SOCIAIS
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PENDENTE ITÁLIA 255

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Seguindo as tendências de mercado, possui design atrativo, ótima distribuição da luz além de harmonizar com as mais variadas opções de decorações.

• SOFISTICAÇÃO
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Um ambiente bem decorado conta com pendentes, mesmo os mais simples conferem um charme único.
Com a luminosidade adequada, criam a sensação de bem estar.
Clássicos ou mais modernos, os pendentes oferecem uma ótima opção em iluminação e dão um toque todo
especial à decoração. São peças fundamentais para quem deseja um local aconchegante.
São instalados geralmente sobre mesas da sala, cabeceiras, balcões ou bancadas.
São indicados para instalação uma altura que não atrapalhe a vista de quem está próximo ao pendente,
mas também não muito perto do teto para não perder seu charme.

Referência:         

Soquete:

PERSA330-1XE27-PTDR-C

1XE27

Potência máxima conjunto: 25W

Cód. Sapiens 676.12.0110

Considerado matéria-prima NOBRE o alumínio é um elemento que possui leveza além de não enferrujar. 

• ALUMÍNIO 

Canopla: Alumínio

Cúpula: Alumínio na cor preta e

detalhes na cor dourada

Tensão máxima:

Dimensões aprox.:

250V

Ø330 x 220 x máx. 1200mm

Código de barras: 7899605529718

Referência:         

Canopla:

Soquete:

Cúpula:

PERSA330-1XE27-PTDR-C

Alumínio

1xE27

Alumínio na cor preta e
detalhes na cor dourada

Potência máxima conjunto:

Tensão máxima:

Dimensões aprox.:

60W

250V

Ø330X220X máx. 1200mm

INSTRUÇÕES:
• Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse 
  produto, certifique-se que a energia elétrica esteja DESLIGADA,
  evitando choques elétricos.
• Produto fornecido sem lâmpada.

CUIDADO:
• Para efetuar a troca da lâmpada, aguarde seu completo 
  esfriamento.
• No momento da instalação caso a lâmpada não acenda, verifique
  se a mesma está devidamente encaixada no soquete.
• É aconselhável a supervisão de um profissional especializado
  durante a instalação.
• USO INTERNO. O produto deve ser instalado em local protegido do
  calor e da umidade (sol, chuva, etc.).

•CONDIÇÕES DE GARANTIA:
• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período
  de 6 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
• Para exercício da garantia, a luminária deve estar acondicionada em sua
  embalagem individual.
• Luminárias e/ou lâmpadas quebradas ou trincadas não terão garantia.
• A não-observância das instruções acima acarretará perda imediata da garantia.

PERSA 330 1XE27 
Pendente

Pendente com canopla e cúpula em 
alumínio na cor preta, com parte interna 
e detalhes na cor dourada e cabo de 
fixação com aprox. 1,2m.

Importação, distribuição e assistência técnica:
Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.

Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - Limoeiro
CEP 44097-324 - Feira de Santana - BA - CNPJ: 02.130.525/0001-77

Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599
CEP 89063-001 - It. Central - Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09

Procedência: R. P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214

www.glight.com.br
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