Lighting

StyliD Evo
ST770Z BD
StyliD Evo Compact Accessory
A kiskereskedők egyre inkább csak kis felújításokat végeznek az üzlethelyiségben,
nem pedig a teljes boltot építik át 8–10 évenként. Ugyanakkor fenn kell tartaniuk a
megszokott fényminőséget, az építészeti kialakítás rugalmasságát és a megfelelő
fényhatásokat az ügyfél figyelmének megragadására. Mindezen túl olyan időtálló
megoldásokra van szükségük, amelyek lehetővé teszik, hogy megkülönböztessék
magukat más hasonló profilú üzlettől.A StyliD kiváló minőségű fényt, kiemelkedő
fényhasznosítást és szerszámot nem igénylő optikai frissítéseket kínál, így ideális
energiahatékony megoldás a mai igényes kiskereskedelmi környezetben. Az
OptiShield optikadoboz a bolti élettartam további növelése érdekében
folyamatosan biztosítja a termék tisztán és kifogástalan állapotban tartását. A
világítástechnikai alkalmazások széles skáláját lefedve, a kellemes megjelenésű
alacsonyabb fényszintektől kezdve a magas mennyezetű, magas fényáramigényű
helyek bevilágításáig a StyliD a folytonosság biztosítását kínálja a kiskereskedelmi
koncepcióban.

Termék adatok
Általános információ

Méretek (magasság × szélesség × mélység)

Anyag

-

A tartozék színe

-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Tartozék PFC

-

Mechanikus ütődésvédelmi kód

Termékcsalád kódja

ST770Z [ StyliD Evo Compact Accessory]

20 x NaN x NaN mm (0.8 x NaN x NaN in)

IK02 [ 0.2 J standard]

Termékadatok
Mechanika és tokozás

Teljes termékkód

871869996056800

Az optika anyaga

Polycarbonate

A termék megrendelési neve

ST770Z BD

Teljes magasság

20 mm

EAN/UPC - termék

8718699960568

Teljes átmérő

105 mm

Rendelési kód

96056800

Számláló – mennyiség csomagonként

1
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StyliD Evo

Számláló – csomag külső dobozonként

1

SAP anyag

910500465860

Nettó tömeg (darab)

0,600 kg
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