
SmartBalance,
suspended
SP480Z CP WH

Dispozitiv cuplare

Deşi în multe cazuri performanţa iluminatului funcţional este foarte importantă,

clienţii doresc, de asemenea, să utilizeze aparate de iluminat atractive şi/sau

discrete. În special în aplicaţiile unde aparatele de iluminat trebuie să fie montate pe

suprafeţe sau suspendate, poate fi dificil să satisfaceţi ambele cerinţe. SmartBalance

este în mod clar pasul următor în materie de aparate de iluminat cu montaj pe

suprafeţe şi suspendat pentru piaţa produselor specializate. Acesta nu doar oferă

eficienţă energetică sporită, ci este şi atractiv din punct de vedere vizual, fără a fi

deranjant. În plus, construcţia sa ajută la minimizarea dezordinii pe tavan şi

îndeplineşte toate normele relevante pentru birouri. SmartBalance este disponibil și

in versiunile încastrat și lampadar.

Warnings and safety
• Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se

va instala corpul de iluminat să fie verificat corespunzător

• În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și corpurile de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify

nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Catalog de date

General information

Material Aluminum

Accesorii suspendare CP [ Dispozitiv cuplare]

Culoare accesoriu WH

Etichetă de service Da

Cod familie de produse SP480Z [ SmartBalance Susp. Mounted Acc.]

 

Mechanical and housing

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) NaN x NaN x NaN mm
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Product data

Cod complet produs 871829126503000

Nume comandă produs SP480Z CP WH

EAN/UPC – Produs 8718291265030

Cod de comandă 26503000

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Material SAP 910403218203

Copiați greutatea netă (bucată) 0,295 kg

SmartBalance, suspended
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