Lighting

CoreLine Wallmounted
WL140Z Deco Ring GR
V Hz - GR
Nástěnná svítidla CoreLine skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou inovativní,
vysoce kvalitní a jejich montáž je snadná. Je to přisazené svítidlo kruhového tvaru
vhodné pro montáže na strop i stěnu. Lze ho snadno použít v prostorech s pohybem
osob, jako jsou chodby a schodiště. Moderní nenápadný design v kombinaci s
homogenním vyzařováním světla zaručují, že svítidlo působí vhodně ve většině
architektur. Montáž CoreLine WL140V je rychlá a jednoduchá díky zasunovacím
konektorům. V této řadě jsou k dispozici také svítidla kompatibilní se systémem
InterAct s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která lze používat s bránami,
senzory a softwarem InterAct.

Údaje o produktu
General information

Celková šířka

390 mm

Třída ochrany IEC

-

Celková výška

61 mm

Značka CE

-

Celkový průměr

390 mm

Materiál

Polycarbonate

Rozměry (výška x šířka x hloubka)

61 x 390 x 390 mm

Úhel

-

Barva příslušenství

GR

Operating and electrical
Vstupní napětí

-V

Vstupní frekvence

- Hz

Mechanical and housing
Celková délka
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390 mm

Approval and application
IP kód

-

Kód ochrany proti mechanickým nárazům

-

Product data
Úplný kód výrobku

871951453563399

Objednací název produktu

WL140Z Deco Ring GR

EAN/UPC – výrobek

8719514535633

Změna údajů vyhrazena

CoreLine Wall-mounted

Objednací kód

53563399

Číslování SAP – počet v balení

1

Číslování SAP – balení v krabičce

6

Materiál SAP

911401872882

Celková hmotnost kopie (kus)

0,540 kg

© 2022 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených
informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto
informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové
nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované

www.lighting.philips.com

ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

2022, Srpen 8 - Změna údajů vyhrazena

