
LuxSpace 2 Compact
DN570B/DN571B
DN570G CFRM-RML

LUXSPACE 2 ACC. - Plafondframe voor inbouwmontage,

randloos

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun

energiekosten, maar ook hun menselijke resources. Energiebesparingen vormen

daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het

welzijn van medewerkers die een prettige werkomgeving nodig hebben om

productief te zijn, en op de klanten die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace

levert de perfecte combinatie van efficiëntie, lichtcomfort en ontwerp, zonder

compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het

biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht

de toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie

Plafondmontageaccessoires Plafondframe voor inbouwmontage, randloos

Code productfamilie DN570G [ LUXSPACE 2 ACC.]

 

Eisen aan armatuurontwerp

Type lichtkap/lensaccessoire Nee [ -]

 

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Totale hoogte 43 mm

Totale diameter 200 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 43 x NaN x NaN mm (1.7 x NaN x NaN in)

 

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurkwaliteit 0

 

Productgegevens

Volledige productcode 871829193236900

Productnaam voor bestelling DN570G CFRM-RML

EAN/UPC - Product 8718291932369

Bestelcode 93236900

Lokale code DN570GCFRMRML

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 1

SAP-materiaal 910503586403
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Nettogewicht SAP (per stuk) 0,158 kg

LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B
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