Lighting

FlexBlend, závěsné
SP340Z CP ACL WH
FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - V Hz - WH
Řada Philips FlexBlend vám přináší atraktivní sortiment přisazených, závěsných
i zapuštěných svítidel. Tato řada svítidel nabízí majitelům nemovitostí možnost
povýšit provozování osvětlení na vyšší úroveň, protože jim nabídne osvětlení
vyhovující kancelářským normám s návratností investice za méně než tři či čtyři
roky.;Provedení řady FlexBlend lze přizpůsobit prostředí, čímž je zajištěna potřebná
flexibilita, díky které lze svítidla na místě kdykoli snadno namontovat. Dokonce
i když je v současnosti svítidlo namontováno jako závěsné, lze ho v budoucnu použít
jako přisazené. Samozřejmě to platí i opačně. ;Tato řada přisazených i závěsných
svítidel se hodí do mnoha různých kancelářských prostor – velkoprostorových
kanceláří, chodeb, recepcí i zasedacích místností.;Řadu FlexBlend nabízíme
s možností montáže do řad nebo samostatně. Obě varianty využívají stejný modul
svítidla, takže uživatelé můžou svítidla řady FlexBlend v současnosti použít
samostatně, ale v budoucnu přejít na celou řadu. Svítidlo obsahuje integrovaný
ovládací prvek.;Technologie kráčí ohromně rychle kupředu, a proto se od ideálního
řešení osvětlení rovněž očekává, že bude připraveno na začlenění novinek, které
dále přispějí k provozní optimalizaci. Z tohoto důvodu je řada FlexBlend vybavena
všemi možnostmi konektivity a je připravena na budoucnost. Díky rozhraní System
Ready lze svítidlo spárovat se systémy pro správu osvětlení (jako je Philips
SpaceWise) i softwarovými systémy osvětlení, jako jsou kabelový systém Interact
Office (PoE), bezdrátový systém Interact Office nebo stávající a chystané novinky
z oblasti senzorů. Tato řada svítidel je tedy připravena na budoucnost, současně
vám ji ale můžeme dodat i bez systémových komponent, na které můžete přejít až
na místě v další fázi. Jedná se o atraktivní variantu jak pro nové montáže, tak i pro
renovace.
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Změna údajů vyhrazena

FlexBlend, závěsné

Varování a bezpečnost
• Tento produkt má stupeň krytí IPX0, a tudíž není chráněný proti průniku vody. Z tohoto důvodu vám důrazně doporučujeme,
abyste řádně zkontrolovali prostředí, do kterého bude svítidlo nainstalováno.
• Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci v případě závady zaručit
bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Údaje o produktu
General information

Approval and application

Třída ochrany IEC

-

IP kód

-

Materiál

Polycarbonate

Kód ochrany proti mechanickým nárazům

-

Úhel

-

Barva příslušenství

WH

Product data

Kód produktové řady

SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Úplný kód výrobku

871951410606200

Objednací název produktu

SP340Z CP ACL WH

EAN/UPC – výrobek

8719514106062

Operating and electrical
Vstupní napětí

-V

Objednací kód

10606200

Vstupní frekvence

- Hz

Číslování SAP – počet v balení

1

Číslování SAP – balení v krabičce

1

Materiál SAP

910925867347

Net Weight (Piece)

0,450 kg

Mechanical and housing
Celková výška

70 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka)

70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)
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