
Dynalite User
Interface
DPNE914-SF

Az integráció mértékétől és az elérhető funkciók választékától

függetlenül egy vezérlőrendszerhez egy könnyedén használható

végfelhasználói interfész szükséges, hogy a felhasználók

egyszerűen beállíthassák és aktiválhassák a különböző vezérlési

funkciókat. A Philips Dynalite felhasználói interfészek a panelek,

érintőképernyők és kábelezési eszközök széles választékával

rendelhető – stílusok és változatok gazdag választékával, hogy

megfeleljen bármilyen projekt költségvetésnek, interaktivitási

szintnek vagy dekorációs feltételnek.

Az integráció mértékétől és az elérhető funkciók választékától függetlenül egy

vezérlőrendszerhez egy könnyedén használható végfelhasználói interfész

szükséges, hogy a felhasználók egyszerűen beállíthassák és aktiválhassák a

különböző vezérlési funkciókat. A Philips Dynalite felhasználói interfészek a panelek,

érintőképernyők és kábelezési eszközök széles választékával rendelhető – stílusok

és változatok gazdag választékával, hogy megfeleljen bármilyen projekt

költségvetésnek, interaktivitási szintnek vagy dekorációs feltételnek.

Termék adatok

Általános információ

CE jelölés CE mark

Megjegyzések Please download the Lighting - Product Data

Sheet for more information and ordering options

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

FCC jel FCC Class A
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Termékadatok

Teljes termékkód 871016350812200

A termék megrendelési neve DPNE914-SF

EAN/UPC - termék 8710163508122

Rendelési kód 50812200

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 1

SAP anyag 913703200309

Net Weight (Piece) 0,140 kg

Méretezett rajza

DPNE914-SF

88 mm (3.46 in)ø 60 mm (2.36 in)
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