Lighting

TubeLine
EGP360 LED120-4S MSP SGR10 D9 MIO-CIO FU
TUBELINE DRIVER UNIT 2M
Fluorescente lineaire verlichting is van oudsher de voorkeur geweest voor klanten
die een hoge mate van visueel comfort wensen. Met uitstekende gelijkmatige
verlichting op wegen en muren, perfecte visuele oriëntatie en een hoge mate van
kleurherkenning biedt lineaire verlichting een superieure verlichtingskwaliteit en
veiligheid. Met Philips TubeLine kan dezelfde verlichtingskwaliteit worden bereikt,
maar dan met de voordelen van LED-technologie. TubeLine is een state-of-the-art
LED-tunnelarmatuur die alle voordelen van lineaire verlichting biedt. Met de
nieuwste LED technologie, geoptimaliseerde afmetingen en aantrekkelijke prijzen is
lineaire verlichting nooit eerder zo bereikbaar geweest, zelfs binnen de grenzen van
beperkte budgetten.

Product gegevens
Algemene informatie

Totale hoogte

IEC beschermingsklasse

Veiligheidsklasse I

CE-markering

CE-markering

Materiaal

Behuizing: aluminium Optiek: aluminium

Goedkeuring en Toepassing

Hoek

0Â°

IP-classificatie

Accessoirekleur

Aluminum

Code productfamilie

EGP360 [ TUBELINE DRIVER UNIT 2M]

Ingangsfrequentie

IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van
stof, straalwaterdicht]

IK-classificatie

CHOC [ 6 J (IK08)]

Productgegevens

Bedrijfs- en Elektrische gegevens
Ingangsspanning

57 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 57 x 153 x 449 mm (2.2 x 6 x 17.7 in)

220 tot 240 V

Volledige productcode

871951420546800

50 tot 60 Hz

Productnaam voor bestelling

EGP360 LED120-4S MSP SGR10 D9 MIO-CIO
FU

Mechanische eigenschappen en Behuizing

EAN/UPC - Product

8719514205468

Totale lengte

449 mm

Bestelcode

20546800

Totale breedte

153 mm

Numerator - Aantal per pak

1
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Wijziging van gegevens voorbehouden

TubeLine

Numerator - Dozen per buitendoos

1

SAP-materiaal

912300024711

Nettogewicht SAP (per stuk)

2,500 kg

Maatschets

153

449
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