
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.

Dane produktu

Informacje ogólne

Znak CE CE

Uwagi Aby uzyskać więcej informacji, pobierz kartę produktu

Zgodność z normą UE RoHS Tak

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Oznaczenie FCC FCC Class A

 

Dane produktu

Pełny kod produktu 871016350812200

Nazwa produktu na zamówieniu DPNE914-SF

EAN/UPC - Produkt 8710163508122

Kod zamówienia 50812200

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Material Nr. (12NC) 913703200309
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LightingLighting



Net Weight (Piece) 0,140 kg

Rysunki techniczne

DPNE914-SF

88 mm (3.46 in)ø 60 mm (2.36 in)
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DPNE914-SF

Dynalite User Interface

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.
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