
Ledinaire panel
RC065Z SMB W60L60

- - - IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů - IK02 | 0,2 J
standardní - Bílá

Řada panelů Philips Ledinaire 4. generace (RC065B) obsahuje výběr oblíbených

standardních LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro

společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově

dostupné řešení. Panelová LED svítidla Ledinaire jsou k dispozici v rozměrech 600 ×
600 mm, díky čemuž jsou tato svítidla ideální volbou pro širokou škálu aplikací

celkového osvětlení. Naše řada panelového osvětlení Ledinaire je k dispozici také

s příslušenstvím pro snadnou instalaci na různé typy stropů – přesně to, co

potřebujete.

Údaje o produktu

General information

Úhel -

Barva příslušenství Bílá

Vrstva Hodnota

 

Operating and electrical

Vstupní napětí - V

Frekvence sítě - Hz

Vstupní frekvence - Hz

 

Mechanical and housing

Celková délka 613 mm

Celková šířka 613 mm

Celková výška 72,5 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 73 x 613 x 613 mm

Materiál Kompozitní

 

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02 [0,2 J standardní]

Třída ochrany IEC -

 

Product data

Full EOC 871016336272499

Objednací název produktu RC065Z SMB W60L60

Objednací kód 36272499

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 10

Číslo materiálu (12NC) 911401892480

Celý název výrobku RC065Z SMB W60L60
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