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ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

A StyliD Evo segítségével a kiskereskedők élvezhetik a rugalmas és időtálló

fényvetők által nyújtott kiváló fényminőséget és a PerfectAccent optikák piacvezető

energiahatékonyságát. A StyliD Evo fényvetők könnyen újrakonfigurálhatók a gyors

és egyszerű optikai módosításokkal, amelyekhez nincs szükség szerszámra.

Támogatják a bolti elrendezésének gyakori változtatását is, mivel a StyliD Evo

fényvető könnyen áthelyezhető a sínen vagy a Maxos fusion gerincen. A

világítástechnikai alkalmazási területek széles skáláját lefedő StyliD termékcsalád a

kellemes megjelenésű alacsonyabb fényszintektől kezdve a nagy belmagasságú,

magas fényáramigényű helyek bevilágításáig a folytonosságot kínálja minden

kiskereskedelmi koncepció esetén. A StyliD Evo 3C vagy DALI-sínre (ST770T,

ST780T), Maxos fusion gerincre (ST770S, ST780S, ST770X) vagy a mennyezetbe

(félig süllyesztett változat, ST770B) szerelhető. Minden PerfectAccent tükörrel

rendelkező StyliD Evo fényvető megkapta a „körforgásos világítástechnikai termék”

tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fényszabályozási lehetőséget is kínál,

vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága

és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások

növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es

megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban

további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a

Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

Figyelmeztetések és biztonság
• Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal

csökken.

• Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros

helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálas törlőkendővel tisztítható.

• Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni

• A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.
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Termék adatok

Általános információ

A tartozék színe -

Termékcsalád kódja ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

Értéklétra Jellemzők

 

Technikai adatok

Optikai típus Közepes sugár

 

Mechanika és tokozás

Optikai anyag Polikarbonát

Optikai búra/lencse bevonata Átlátszó

Teljes magasság 54 mm

Teljes átmérő 75 mm

Anyag -

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mech. behatások elleni védelem kódja IK02 [0,2 J standard]

 

Termékadatok

Full EOC 871869996067400

A termék megrendelési neve ST770Z SFR MB FG

Rendelési kód 96067400

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 1

Termékkód (12NC) 910500465871

Teljes terméknév ST770Z SFR MB FG

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718699960674
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