
FlexBlend, suspendat
SP340Z CP ACL WH

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - - V - - Hz - - - - - - - - - WH

Philips FlexBlend este o familie atractivă de aparate de iluminat montate pe

suprafaţă şi suspendate, pe lângă FlexBlend încastrat. Gama de aparate de iluminat

permite proprietarilor de clădiri să îşi optimizeze iluminatul, oferind sisteme care

respectă normele destinate spaţiilor de birouri, cu o recuperare a investiţiei în mai

puţin de 3 - 4 ani. FlexBlend oferă flexibilitatea necesară graţie unui design

adaptabil. Acest lucru oferă posibilitatea de a instala uşor aparatele de iluminat la

locaţie, în orice moment. Chiar dacă astăzi aparatul de iluminat este suspendat,

mâine acesta poate fi adaptat la un montaj pe suprafaţă, în locaţie. Şi invers. . Gama

de aparate de iluminat cu montaj pe suprafaţă şi suspendate se potriveşte în

numeroase spaţii de birouri, precum birouri necompartimentate, coridoare, săli de

recepţie şi de conferinţe. FlexBlend este oferit atât cu montare în linie, cât şi singular,

folosind acelaşi modul de iluminat. Astfel utilizatorii au posibilitatea de a utiliza

FlexBlend drept sistem singular astăzi, dar montat în linie mâine. Controlerul este

integrat în aparatul de iluminat. Pe măsură ce tehnologia se schimbă rapid, se

aşteaptă ca şi soluţiile ideale de iluminat să includă inovaţii care pot contribui la

optimizarea operaţiunilor. Din acest motiv, FlexBlend dispune de toate opţiunile de

conectivitate, pregătite pentru viitor. Fiind un aparat de iluminat System Ready, este

posibilă asocierea cu sisteme de management al iluminatului, precum Philips

SpaceWise, sau cu sisteme de iluminat bazate pe software, precum Interact Office cu

fir (PoE) şi Interact Office wireless şi/sau cu inovaţiile existente şi viitoare în materie

de senzori. Prin urmare, gama de aparate de iluminat este pregătită pentru viitor şi

poate fi livrată fără nicio componentă de sistem iar, într-o fază ulterioară, poate fi

optimizată la faţa locului. O oportunitate atractivă pentru instalaţii noi şi proiecte de

renovare.
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Warnings and safety
• Produsul este IPX0 şi, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării apei; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va

instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător

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

nu poate garanta siguranţa, iar garanţia în caz de defecţiune a produsului va deveni nulă

Catalog de date

General information

Clasă de protecție IEC -

Material Polycarbonate

Unghi -

Culoare accesoriu WH

Cod familie de produse SP340Z [ FLEXBLEND S&S

ACCESSORIES]

 

Operating and electrical

Tensiune de intrare - V

Frecvență de intrare - Hz

 

Mechanical and housing

Înălțime totală 70 mm

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 70 x NaN x NaN mm

 

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor -

Cod de protecție împotriva impactului mecanic -

 

Product data

Cod complet produs 871951410606200

Nume comandă produs SP340Z CP ACL WH

EAN/UPC – Produs 8719514106062

Cod de comandă 10606200

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Material SAP 910925867347

Copiați greutatea netă (bucată) 0,450 kg
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