Lighting

LuxSpace, recessed
DN570G PG
LUXSPACE 2 ACC. - Vidro de protecção
Os clientes procuram optimizar todos os recursos que possuem e tal implica não só
os custos de funcionamento (energia, etc.) como também os recursos humanos
disponíveis. A poupança de energia é, portanto, uma prioridade; contudo não
deverá ter um efeito negativo no bem-estar dos funcionários, que necessitam de um
ambiente agradável para serem mais produtivos, nem nos clientes, que pretendem
desfrutar da experiência de compra. LuxSpace oferece a combinação perfeita entre
eficiência, conforto da luz e design, sem comprometer o desempenho da iluminação
(composição de cores e uniformidade de cor). Disponibiliza várias opções para criar
o ambiente pretendido, independentemente da aplicação.

Dados do produto
Informações gerais

Dados do produto

Marca CE

Não

Código do produto completo

871829193234500

Material

G

Nome de produto da encomenda

DN570G PG

Cor do acessório

WH

EAN/UPC – Produto

8718291932345

Código da família de produtos

DN570G [ LUXSPACE 2 ACC.]

Código de encomenda

93234500

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Dados técnicos de luminosidade
Acessório de tipo de lente/difusor ótico

PG [ Vidro de protecção]

Numerador – Embalagens por caixa exterior

1

Material SAP

910503586401

Peso líquido SAP (Peça)

0,166 kg

Dados mecânicos e de revestimento
Altura total

2 mm

Diâmetro total

210 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

2 x NaN x NaN mm (0.1 x NaN x NaN in)

Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra impactos
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Dados sujeitos a alteração

LuxSpace, recessed
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