
Carcasă tub Ledinaire
etanș la apă
WT050C 1xTLED L1500

- De la 220 până la 240 V - 50 sau 60 Hz - Clasa de siguranţă II

- - - IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat

împotriva jeturilor de apă - IK08 | 5 J rezistent la vandalizare -

Alb

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat populare standard cu LED,

furnizată cu cele mai ridicate niveluri de calitate Philips la un preț competitiv.

Produse fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General information

Unghi -

Culoare accesoriu Alb

Tier Valoare

 

Light technical

Indice de redare a culorilor (IRC) -

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat -

 

Operating and electrical

Tensiune de intrare De la 220 până la 240 V

Frecvență linie 50 or 60 Hz

Frecvență de intrare 50 sau 60 Hz

 

Mechanical and housing

Lungime totală 1.580 mm

Lățime totală 70 mm

Înălțime totală 84 mm

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 84 x 70 x 1580 mm

Material Policarbonat

 

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului,

protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK08 [5 J rezistent la vandalizare]

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranţă II
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Product data

Full EOC 871016336604399

Nume comandă produs WT050C 1xTLED L1500

Cod de comandă 36604399

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 9

Număr material (12NC) 911401807581

Numele complet al produsului WT050C 1xTLED L1500

EAN/UPC – Cutie 8710163366203

Cote
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