Lighting

CityCharm masten en
uithouders
JPP490 MBP-T 650 60 RAL
Uithouder. 2-arms 180 graden - 650 mm - 60 mm - RAL color
CityCharm Cone is ontworpen voor gebruik in stedelijke gebieden waar
comfortabele verlichting, sfeer en vormgeving een belangrijke rol spelen. Zijn
onopdringerige verschijning maakt hem tot een tijdloze, toekomstbestendige
armatuur die ideaal is voor woonwijken, parken, voet- en fietspaden waar visueel
comfort en maximale efficiëntie belangrijk zijn. CityCharm biedt keuze uit twee
iconische ontwerpen (Cordoba en Cone) en diverse accessoires, wat je in staat stelt
een verlichtingsoplossing te realiseren die zowel overdag als 's nachts kenmerkend
is voor jouw stad. CityCharm armaturen zijn ook verkrijgbaar als een complete set,
met keuze uit diverse speciale masten en uithouders.

Product gegevens
Algemene informatie

Productgegevens

CE-markering

CE-markering

Volledige productcode

871869693480700

Type beugel

Uithouder. 2-arms 180 graden

Productnaam voor bestelling

JPP490 MBP-T 650 60 RAL

Kleur beugel

RAL color

EAN/UPC - Product

8718696934807

Bestelcode

93480700

Mechanische eigenschappen en behuizing

Numerator - Aantal per pak

1

Bevestigingsdiameter

Montageapparaat, diameter 60 mm

Numerator - Dozen per buitendoos

1

Kantelhoek uithouder

0°

SAP-materiaal

912401451375

Diameter uithouder/armatuur

60 mm

Net Weight (Piece)

10,000 kg

Lengte uithouder

650 mm
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Wijziging van gegevens voorbehouden

CityCharm masten en uithouders

Maatschets

JPP490 MBP-T 650 60 RAL

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

www.lighting.philips.com

Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

2022, juli 24 - Wijziging van gegevens voorbehouden

