
KeyLine, wersja
podwieszana
SP350Z EP BK

SP350Z | KeyLine - - V - - Hz - - - - - - - - - Czarny

Obecnie wielu właścicieli biur i projektantów oświetlenia biurowego preferuje linie

świetlne. Powód jest prosty. Linie świetlne mają nie tylko minimalistyczny design;

oferują również znacznie większy wybór i elastyczność. Krótkie lub długie linie i

oprawy, oprawy pojedyncze, różne kształty, a nawet różnorodność kolorów;

wszystko jest możliwe. A dzięki KeyLine wszystkie te korzyści są dostępne w

konkurencyjnej cenie, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami

dotyczącymi oświetlenia biurowego. KeyLine to seria doskonałych linii świetlnych o

smukłej, minimalistycznej konstrukcji i wysokim strumieniu świetlnym, które

oświetlają przestrzenie biurowe. Ale dzięki odpowiedniemu, niskiemu poziomowi

olśnienia jest również przyjemny dla oka i zgodny z wymaganiami normy (UGR19).

To sprawia, że KeyLine idealnie nadaje się do zastosowań liniowych, a także

pojedynczych opraw zwieszanych lub montowanych na powierzchni. Asortyment

oferujący najwyższą elastyczność i nieograniczone możliwości. Elastyczność

projektowania opraw KeyLine przejawia się w różnych długościach, kolorach i

strumieniach świetlnych — w tym w kształcie litery L, a także w liniach prostych.

Wszystkie z wysoką skutecznością do 130 lm/W i opcją rozbudowy o łączność

bezprzewodową i sterowanie. Dodaj do tego atrakcyjną cenę, a dzięki KeyLine

możesz również cieszyć się doskonałą wartością, która zapewnia szybki czas zwrotu

inwestycji.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Oprawy KeyLine posiadają stopień ochrony IPX0 i nie są zabezpieczone przed wnikaniem wody. Zdecydowanie zalecamy

sprawdzenie, czy środowisko instalacji jest odpowiednie.

• Jeśli – pomimo ostrzeżenia o klasyfikacji IPX0 – oprawy są narażone na wnikanie wody, Philips i Signify nie mogą

zagwarantować bezpieczeństwa ani zapobiec awariom. W takim przypadku gwarancja na produkt nie obowiązuje i traci ważność.
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Dane produktu

Informacje ogólne

Kąt -

Kolor akcesorium Czarny

Rodzina produktów SP350Z [KeyLine]

Tier Wydajność

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe - V

Częstotliwość linii - Hz

Częstotliwość wejściowa - Hz

 

Mechanika i korpus

Całkowita długość 70 mm

Całkowita szerokość 2,5 mm

Całkowita wysokość 70 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 70 x 3 x 70 mm

Materiał Stal

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami -

Klasa ochrony IEC -

 

Dane produktu

Full EOC 871951462406100

Nazwa produktu na zamówieniu SP350Z EP BK

Kod zamówienia 62406100

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Numer materiału (12NC) 910925868342

Pełna nazwa produktu SP350Z EP BK

EAN/UPC – Opakowanie 8719514624061
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