Lighting

Dynalite User
Interface
DLPE960
Indiferent de nivelul de integrare şi de gama funcţiilor
disponibile, un sistem de comandă necesită o interfaţă intuitivă
cu utilizatorul, astfel încât utilizatorii să poată programa şi activa
cu uşurinţă diversele funcţionalităţi de control., Interfeţele cu
utilizatorul Philips Dynalite sunt disponibile într-o gamă amplă
de panouri, ecrane tactile şi dispozitive de cablaj, cu o varietate
mare de stiluri şi finisaje, pentru a se potrivi cu orice buget de
proiect, nivel de interactivitate sau cerinţe legate de decor.
Indiferent de nivelul de integrare şi de gama funcţiilor disponibile, un sistem de
comandă necesită o interfaţă intuitivă cu utilizatorul, astfel încât utilizatorii să poată
programa şi activa cu uşurinţă diversele funcţionalităţi de control.;Interfeţele cu
utilizatorul Philips Dynalite sunt disponibile într-o gamă amplă de panouri, ecrane
tactile şi dispozitive de cablaj, cu o varietate mare de stiluri şi finisaje, pentru a se
potrivi cu orice buget de proiect, nivel de interactivitate sau cerinţe legate de decor.

Catalog de date
General information

Nume comandă produs

DLPE960

Marcaj CE

CE mark

EAN/UPC – Produs

8710163508580

Observații

Please download the Lighting - Product Data

Cod de comandă

50858000

Sheet for more information and ordering options

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1
Numărător SAP – Pachete per exterior 1

Product data
Cod complet produs

Datasheet, 2022, Iulie 24

871016350858000

Material SAP

913703390309

Copy Net Weight (Piece)

0,080 kg

Informatie ce poate fi modificată

Dynalite User Interface

Cote

87 mm (3.42 in)

59 mm (2.3 in)

87 mm (3.42 in)
DLPE960

34 mm
(1.33 in)

DLPE960

© 2022 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei
informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate
în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara
cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

www.lighting.philips.com

respectivi.

2022, Iulie 24 - Informatie ce poate fi modificată

