Lighting

Zapuštěné svítidlo
TrueLine
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)
TrueLine ACC - Koncovka - WH - Sada 2 jednotek
Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá architektuře interiéru
nemovitosti, na které pracují. Chtějí světelnou řadu s elegantním designem a
vysokou úrovní osvětlení. Tvůrci osvětlení potřebují svítidla, která jim umožní šetřit
energii a zároveň poskytovat správnou úroveň osvětlení v souladu s normami pro
osvětlení kanceláří. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje obě skupiny požadavků.
TrueLine je také k dispozici ve verzi pro závěsnou a přisazenou montáž.

Varování a bezpečnost
• Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve
kterém má být svítidlo nainstalováno.
• Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci zaručit bezpečnost při
závadě a na výrobek se přestane vztahovat záruka.

Údaje o produktu
General Information

Příslušenství PFC

RC530Z

Kód produktové řady

RC530Z [ TrueLine ACC]

Třída ochrany IEC

Bezpečnostní třída I

Značka CE

CE mark

Značka UL

Ne

Operating and Electrical

Materiál

Steel

Vstupní napětí

-V

Příslušenství pro zavěšení

No [ -]

Vstupní frekvence

0 Hz

Mechanické příslušenství

EP [ Koncovka]

Konfigurace balení

SET [ Sada 2 jednotek]

Mechanical and Housing

Úhel

-

Délka

75 mm

Barva příslušenství

WH

Šířka

42 mm
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Změna údajů vyhrazena

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Průměr

-

EAN/UPC – výrobek

8718696874806

Rozměry (výška x šířka x hloubka)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Objednací kód

87480699

Číslování SAP – počet v balení

1

Číslování SAP – balení v krabičce

20

Materiál SAP

910403219703

Celková hmotnost SAP (kus)

0,085 kg

Approval and Application
IP kód

IP20 [ Chráněno proti vniknutí prstů]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02 [ 0.2 J standard]

Product Data
Úplný kód výrobku

871869687480699

Objednací název produktu

RC530Z EP WH SET ( 2PCS)
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