Lighting

TownTune Vârf de
stâlp central DR
ZDP261 DR GO
TOWNTUNE ACC. - - - - - 5 J vandal-protected - GO
Familia de aparate de iluminat TownTune, pregătită pentru spațiile urbane existente
și viitoare, oferă toate inovațiile recente ale iluminatului în ceea ce privește
performanța, calitatea luminii și conectivitatea. Familia Philips TownTune este
alcătuită din trei membri: o variantă cu instalare centrală în vârf de stâlp, o variantă
cu ștuț asimetric și o variantă care utilizează un suport de tip liră, de montare în
vârful stâlpului. Fiecare dintre aceste trei variante poate fi personalizată cu ajutorul
unei varietăți de forme diferite pentru carcasă și al unui inel decorativ opțional care
este disponibil în două culori. Având aceste opțiuni la dispoziție, puteți să creați
propria semnătură de iluminat oferind o identitate distinctivă cartierelor și orașelor.
Familia de aparate de iluminat este echipată, de asemenea, cu sistemul "Service
Tag" Philips, prevăzut cu cod QR care simplifică lucrările de instalare și întreținere și
vă permite să vă creați propria bibliotecă digitală de materiale de iluminat și piese de
schimb. TownTune folosește, de asemenea, platforma de iluminat optimizată Philips
Ledgine, care vă asigură că lumina de pe strada dumneavoastră are întotdeauna
nivelul și direcția corespunzătoare. În plus, datorită caracteristicii SR (System Ready),
TownTune este pregătit pentru viitor și acceptă asocierea cu aplicații software de
control al iluminatului, atât simple, autonome, cât și avansate, precum Interact City.
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Cod familie de produse

ZDP261 [ TOWNTUNE ACC.]

Marcaj CE

CE mark

Material

Polymethyl methacrylate

Mechanical and Housing

Unghi

-

Înălțime totală

61 mm

Culoare accesoriu

GO

Diametru total

533 mm
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TownTune Vârf de stâlp central DR

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)

61 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor

-

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08 [ 5 J vandal-protected]

EAN/UPC – Produs

8718699490331

Cod de comandă

49033100

Numărător SAP – Cantitate per pachet

1

Numărător SAP – Pachete per exterior

1

Material SAP

912300024164

Greutate netă SAP (bucată)

0,252 kg

Product Data
Cod complet produs

871869949033100

Nume comandă produs

ZDP261 DR GO
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