Lighting

CoreLine, vstavané
RC132Z SME-3 WH
Accessory - Biela - - - Či už ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú
riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na
energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Recessed možno použiť ako
náhradu za funkčné svietidlá slúžiace na všeobecné osvetlenie. Proces výberu,
montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchý spôsob prechodu na LED
osvetlenie.

Varovanie a ochrana
• Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do
ktorého sa bude svietidlo inštalovať
• V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Philips/Signify
nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Údaje o produkte
Všeobecné informácie

Schválenie a použitie

Trieda ochrany IEC

-

Krytie IP

-

Značka CE

-

Kód krytia IP (mechanický náraz)

-

Materiál

Steel

Uhol

-

Údaje o produkte

Farba príslušenstva

Biela

Úplný kód produktu

871016336270099

Objednávkový názov produktu

RC132Z SME-3 WH

EAN/UPC – produkt

8710163362700

Mechanické časti a teleso
Celková dĺžka

1500 mm

Objednávkový kód

36270099

Celková šírka

93 mm

Čitateľ – množstvo kusov v balení

1

Celková výška

30 mm

Čitateľ – počet balení v krabici

20

Rozmery (výška x šírka x hĺbka)

30 x 93 x 1500 mm (1.2 x 3.7 x 59.1 in)

Materiál SAP

911401892280

Celková hmotnosť SAP (kus)

0,340 kg
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