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Řada návrhářů osvětlení a vlastníků kanceláří v současnosti upřednostňuje liniová

svítidla, a to z jednoduchých důvodů – nejenže taková svítidla mají minimalistický

design, ale také nabízí větší možnost výběru a jsou flexibilnější. Možné je všechno:

krátké nebo dlouhé linie, samostatná svítidla, různé tvary i různé barvy. Výrobky

KeyLine nabízí všechny tyto výhody za rozumnou cenu a přitom splňují normy pro

kancelářské osvětlení. KeyLine nabízí špičkovou řadu liniových svítidel se štíhlým,

minimalistickým designem a vysokými hodnotami světelného toku, která jsou

vhodná i pro ty nejjasněji osvětlené kanceláře. Díky nízkému oslnění jsou také

příjemná pro oči a splňují požadavky normy na UGR19. KeyLine lze použít v liniích

i jako samostatná závěsná nebo přisazená svítidla. Tato produktová řada nabízí

dokonalou flexibilitu a neomezené možnosti. Flexibilita designu KeyLine spočívá

v dostupnosti různých délek, barev, hodnot světelného toku a tvarů svítidel – tvaru L

i přímých linií. Všechna svítidla se vyznačují vysokým měrným výkonem až do

130 lm/W a mají možnost rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání. Přidejte

k tomu atraktivní cenu a uvidíte, že svítidla KeyLine nabízí velkou přidanou hodnotu

s vynikajícími celkovými provozními náklady.

Varování a bezpečnost
• Svítidla KeyLine mají stupeň krytí IPX0, a nejsou tedy chráněna proti vniknutí vody. Důrazně doporučujeme zkontrolovat

prostředí, ve kterém mají být tato svítidla nainstalována.

• Jestliže do takového svítidla i přes varování spojené s klasifikací IPX0 necháte vniknout vodu, společnosti Philips a Signify

nebudou moci zaručit bezpečnost ani bránit závadám. Na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.
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Kód produktové řady SP350Z [KeyLine]

Vrstva Výkon
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Operating and electrical

Vstupní napětí - V

Frekvence sítě - Hz

Vstupní frekvence - Hz

 

Mechanical and housing

Materiál Nerezavějící ocel

 

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí -

Kód ochrany proti mechanickým nárazům -

Třída ochrany IEC -

 

Product data

Full EOC 871951462410800

Objednací název produktu SP350Z SM2 WH

Objednací kód 62410800

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 1

Číslo materiálu (12NC) 910925868346

Celý název výrobku SP350Z SM2 WH

Pouzdro – EAN/UPC 8719514624108
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