Lighting

TownTune Central
opzetmontage DTD
ZDP263 DTD
Spare Parts Outdoor Lighting - Nee - 5 J, beschermd tegen
vandalisme - Grey 10714
Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke
ruimten biedt TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties,
lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden:
een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch
mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van opschuifmontage. Elk van deze
drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende
behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee
kleuren. Doordat je over deze mogelijkheden beschikt, kan je helemaal jouw eigen
kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende
identiteit geven. De armaturenfamilie is ook voorzien van de op QR-code
gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en
onderhoudswerkzaamheden en stelt je in staat jouw eigen digitale bibliotheek te
maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. TownTune maakt ook
gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert
dat je in jouw straten altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste
richting. Doordat TownTune SR (System Ready) is, is het systeem ook nog eens
toekomstbestendig en is het klaar om gecombineerd te worden met zowel
opzichzelfstaande als geavanceerde regel‑ en verlichtingssoftware zoals InterAct
City.
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CE-markering

Materiaal

Polymethylmethacrylaat

Hoek

Nee

Wijziging van gegevens voorbehouden

TownTune Central opzetmontage DTD

Accessoirekleur

Grey 10714

Productgegevens

Code productfamilie

AAA000 [ Spare Parts Outdoor Lighting]

Volledige productcode

871869949035500

Productnaam voor bestelling

ZDP263 DTD

Mechanische eigenschappen en behuizing

EAN/UPC - Product

8718699490355

Totale hoogte

178 mm

Bestelcode

49035500

Totale diameter

460 mm

Numerator - Aantal per pak

1

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

178 x NaN x NaN mm (7 x NaN x NaN in)

Numerator - Dozen per buitendoos

1

SAP-materiaal

912300024166

Nettogewicht SAP (per stuk)

0,599 kg

Goedkeuring en toepassing
IP-classificatie

-

IK-classificatie

IK08 [ 5 J, beschermd tegen vandalisme]
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