
CoreLine, süllyesztett
RC132Z SMB W30L120

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és

átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett

lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú

energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű

felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás

hatékony korszerűsítésére.

Figyelmeztetések és biztonság
• A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett

használati környezetet.

• Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék

hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Termék adatok

Általános információ

Szög -

A tartozék színe Fehér

Értéklétra Teljesítmény

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség - V

Hálózati frekvencia - Hz

Bemeneti frekvencia - Hz

 

Mechanika és tokozás

Teljes hossz 1 212 mm

Teljes szélesség 312 mm

Teljes magasság 51,6 mm

Méretek (magasság × szélesség × mélység) 52 x 312 x 1212 mm

Anyag Alumínium

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja -

Mech. behatások elleni védelem kódja -

IEC védelmi osztály -

 

Termékadatok

Full EOC 871869607332299

A termék megrendelési neve RC132Z SMB W30L120

Rendelési kód 07332299

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 10

Termékkód (12NC) 910930031218

Teljes terméknév RC132Z SMB W30L120
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EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718696073384
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