
TubeLine
ZGP360 BA TUBELINE (2 PCE)

ZGP360 | TubeLine Acc.

Świetlówki liniowe są od dawna najczęściej wybierane przez klientów oczekujących

wysokiego poziomu komfortu wizualnego. Znakomita równomierność oświetlenia na

drogach i ścianach, perfekcyjne prowadzenie wzrokowe i doskonałe oddawanie

barw sprawiają, że to liniowe oświetlenie oferuje kierowcy niezrównane

bezpieczeństwo i jakość świecenia oraz redundancję systemową w porównaniu z

rozwiązaniami opartymi na świetle punktowym. Korzystając z opraw tunelowych

TubeLine firmy Philips, można uzyskać tę samą jakość świecenia, czerpiąc

jednocześnie korzyści ze wszelkich zalet technologii LED. TubeLine to nowoczesna,

dostępna w korzystnej cenie oprawa tunelowa o zoptymalizowanych wymiarach,

która pozwala szybko uzyskać zwrot z inwestycji i czerpać korzyści z możliwości,

jakie daje najnowsza technologia LED. Ograniczony budżet nie musi już stanowić

dużego problemu — oświetlenie liniowe jeszcze nigdy nie było tak przystępną

cenowo opcją w kontekście oświetlenia tunelowego i oświetlenia przejść

podziemnych.

Dane produktu

Informacje ogólne

Kolor akcesorium Aluminium

Rodzina produktów ZGP360 [TubeLine Acc.]

Tier Specyfikacja

 

Mechanika i korpus

Całkowita długość 40,5 mm

Całkowita szerokość 78,7 mm

Całkowita wysokość 32,6 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 33 x 79 x 41 mm

Materiał Aluminium

 

Dane produktu

Full EOC 871869910112100

Nazwa produktu na zamówieniu ZGP360 BA TUBELINE (2 PCE)

Kod zamówienia 10112100

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Numer materiału (12NC) 912300023728

Pełna nazwa produktu ZGP360 BA TUBELINE (2 PCE)

EAN/UPC – Opakowanie 8718699101121
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