
Dynalite User
Interface
DPNE914-SF

The DPNE-SF Classic series user interfaces are a popular choice

for commercial and residential applications, providing an robust

automation solution. - The DPNE-SF range features a screwless

fascia and is suitable for, but not limited to, European, Middle

Eastern, African and Asian markets., The 12NC code is for the 1

Button On/Off Toggle keypadScrewless Fixing. Please contact

your local Philips representative for product variations.

The DPNE-SF Classic series user interfaces are a popular choice for commercial and

residential applications, providing an robust automation solution. The DPNE-SF

range features a screwless fascia and is suitable for, but not limited to, European,

Middle Eastern, African and Asian markets.;The 12NC code is for the 1 Button On/Off

Toggle keypad - Screwless Fixing. Please contact your local Philips representative

for product variations.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Poznámky Please download the Lighting - Product Data Sheet

for more information and ordering options

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

 

Schválenie a použitie

Značka FCC FCC Class A

 

Údaje o produkte

Úplný kód produktu 871016350812200

Objednávkový názov produktu DPNE914-SF

EAN/UPC – produkt 8710163508122

Objednávkový kód 50812200
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Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

Čitateľ – počet balení v krabici 1

Materiál SAP 913703200309

Celková hmotnosť kópie (kus) 0,140 kg

Rozmerový obrázok

DPNE914-SF

88 mm (3.46 in)ø 60 mm (2.36 in)
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Dynalite User Interface

© 2022 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti

alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.
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