
CoreLine Recessed
Spot
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH

- Bílá

Svítidla CoreLine Recessed Spot skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou

inovativní, kvalitní a snadno se používají. CoreLine Recessed Spot je řada

vestavných bodových svítidel, která je nástupcem halogenových svítidel. Svítidla

vypadají jako halogenová a jsou dostupná za skvělou cenu, což jsou důležité

argumenty, proč se vydat cestou LED svítidel. Jejich přirozený světelný efekt je

vhodný pro zvýrazňující osvětlení a díky významným úsporám energie a velmi

dlouhé životnosti jde o šetrné a ekologické řešení. Díky zasunovacím konektorům je

montáž rychlá a jednoduchá.

Údaje o produktu

General information

Barva příslušenství Bílá

Vrstva Výkon

 

Operating and electrical

Vstupní napětí - V

Frekvence sítě - Hz

Vstupní frekvence - Hz

 

Mechanical and housing

Celková délka 110 mm

Celková šířka 110 mm

Celková výška 53 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 53 x 110 x 110 mm

Materiál Hliník

 

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK03 [0,3 J]

Třída ochrany IEC -

 

Product data

Full EOC 871869938832499

Objednací název produktu RS143Z CFRM GRID 1x1 WH

Objednací kód 38832499

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 18

Číslo materiálu (12NC) 912401483212
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Celý název výrobku RS143Z CFRM GRID 1x1 WH

Pouzdro – EAN/UPC 8718699388355

Rozměrové výkresy

CoreLine Recessed Spot
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