Lighting

Dynalite User
Interface
DPNE914-SF
Uživatelská rozhraní řady DPNE-SF Classic představují
oblíbenou volbu pro komerční i bytové aplikace a nabízejí
integrované řešení automatizace. Řada DPNE-SF, která se
vyznačuje tělem bez šroubů, je vhodná pro trhy v Evropě, Africe
a Asii a na Středním východě, ale není omezena pouze na
ně.Kód 12NC je přiřazen klávesnici s 1 tlačítkem-přepínačem a
montáží bez šroubů. Máte-li zájem o varianty tohoto výrobku,
kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti Philips.
Uživatelská rozhraní řady DPNE-SF Classic představují oblíbenou volbu pro
komerční i bytové aplikace a nabízejí integrované řešení automatizace. Řada DPNESF, která se vyznačuje tělem bez šroubů, je vhodná pro trhy v Evropě, Africe a Asii a
na Středním východě, ale není omezena pouze na ně.Kód 12NC je přiřazen klávesnici
s 1 tlačítkem-přepínačem a montáží bez šroubů. Máte-li zájem o varianty tohoto
výrobku, kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti Philips.

Údaje o produktu
General Information

Splňuje požadavky evropské směrnice

Značka CE

CE mark

Poznámky

Please download the Lighting - Product

Datasheet, 2021, Květen 1

Ano

RoHS

Data Sheet for more information and

Product Data

ordering options

Úplný kód výrobku

871016350812200

Objednací název produktu

DPNE914-SF

EAN/UPC – výrobek

8710163508122

Změna údajů vyhrazena

Dynalite User Interface

Objednací kód

50812200

Číslování SAP – počet v balení

1

Číslování SAP – balení v krabičce

1

Materiál SAP

913703200309

Celková hmotnost SAP (kus)

0,140 kg

88 mm (3.46 in)

Rozměrové výkresy

ø 60 mm (2.36 in)
Dynalite User Interfaces

88 mm (3.46 in)
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34 mm
(1.33 in)

