Lighting

SmartBalance
SP480P
SP480Z CP WH
Koppelstuk
Hoewel in veel gevallen de functionele verlichtingsprestaties maatgevend zijn, zal er
ook interesse zijn in het toepassen van armaturen die aantrekkelijk en/of
onopvallend zijn. Vooral in toepassingen waar opbouw- of pendelarmaturen
gebruikt moeten worden, kan het moeilijk zijn aan allebei van deze eisen te
voldoen.SmartBalance biedt niet alleen een hoger energierendement, maar is ook
visueel aantrekkelijk zonder opvallend te zijn. Bovendien voldoet hij lichttechnisch
aan alle relevante kantoornormen.

Waarschuwingen en veiligheid
• Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we
nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
• Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan
Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens
Algemene informatie

Productgegevens

Materiaal

Behuizing: aluminium Optiek: aluminium

Volledige productcode

871829126503000

Pendelaccessoires

Koppelstuk

Productnaam voor bestelling

SP480Z CP WH

Accessoirekleur

White

EAN/UPC - Product

8718291265030

Code productfamilie

SP480Z [ SmartBalance Susp. Mounted Acc.]

Bestelcode

26503000

Numerator - Aantal per pak

1

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Numerator - Dozen per buitendoos

1

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

SAP-materiaal

910403218203

Nettogewicht SAP (per stuk)

0,295 kg
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NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Wijziging van gegevens voorbehouden
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