
Soluţie simplă şi
flexibilă pentru
realizarea unor linii de
iluminat moderne în
spaţiile profesionale
şi în magazine
PlainView, suspendat

Soluţiile de linii de iluminat sunt întotdeauna la modă, aşa că ştim cu toţii că inovaţia

în acest domeniu este crucială. PlainView este un aparat de iluminat modern, simplu

care oferă o lumină confortabilă, de bună calitate şi poate fi folosit şi ca element de

design. Aparatul de iluminat are specificaţii de înaltă calitate şi flexibilitate în ceea ce

priveşte opţiunile diferite pentru pachete de flux luminos. Datorită acestor

caracteristici şi beneficii, PlainView este soluţia de iluminat ideală pentru zonele din

afara spaţiilor de lucru din unităţile profesionale, cum ar fi birourile, instituţiile

educaţionale şi, de asemenea, zonele de primire şi intrările magazinelor.

Beneficii
• Lumină curată şi uniformă

• Utilizare în aplicaţii multiple

• Uşor de instalat şi de întreţinut

• Aparat de iluminat fiabil, cu durată îndelungată de viaţă
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Caracteristici
• Suprafață omogenă a luminii

• Poate crea linii de lumină independente şi continue şi oferă variante încastrate şi

suspendate

• Aceleaşi module sunt utilizate pentru liniile de lumină independente şi continue,

asigurând astfel flexibilitate şi uşurinţă de instalare

• Livrează calitatea Philips

Cerere
• Birou - zone de circulaţie şi spaţii comune

• Educaţie - zone de circulaţie şi spaţii comune

• Magazine - iluminat general în magazine

• Sănătate - zone de circulaţie şi spaţii comune

Specificaţii

Temperatură

ambientală

+10 to +40 °C

Lățimea fluxului

luminos al corpului de

iluminat

100°

Culoarea principală a

corpului de iluminat

WH

Conexiune Conector push-in cu 5 pini (Conector push-in cu 5 pini)

Reglarea intensității

luminoase

Da

Balast Power supply unit with DALI interface (PSD)

Temperatură de culoare

corelată inițială

4000 K

Putere de intrare

inițială

40 W

Randament luminos

LED inițial

90 lm/W

Flux luminos inițial 3800 lm

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Tensiune de intrare 220 to 240 V

Curent de pornire (A) 22 A

Culoare sursă de lumină Alb neutru 840

Sursă de lumină

înlocuibilă

Nu

Material Carcasă: aluminiu

Material Reflector: -

Sistem optic No | -

Capac optic -

Perioadă de garanție 5 ani

Versions

PlainView, suspendat
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Detalii produs
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PlainView, suspendat
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