Lighting

StyliD Evo
ST780Z HOVL-H
StyliD Evo Performance Accessory
Cada vez mais, os revendedores estão a implementar pequenas atualizações às
lojas em vez de reformulações completas a cada 8 a 10 anos. Ao mesmo tempo, têm
de manter a qualidade da luz a que estão habituados, flexibilidade na integração
arquitetónica e os efeitos de luz corretos de forma a atrair os clientes. Além disso,
precisam de soluções preparadas para o futuro que lhes permitirão implementar
conceitos diferenciadores na sua loja.Proporcionando luz de elevada qualidade,
extraordinária eficiência luminosa e atualizações de óticas sem ferramentas, o StyliD
é a solução de eficiência energética ideal para os exigentes ambientes de revenda
dos dias de hoje. Para prolongar ainda mais a vida útil da loja, o compartimento
ótico OptiShield manterá sempre o produto impecável e limpo. Com uma vasta
gama de aplicações de iluminação, desde intensidades de luz mais baixas em
formatos de loja de conveniência a instalações em tetos altos, onde é necessário um
fluxo luminoso muito elevado, o StyliD possibilita a continuidade por todo o
conceito da loja de revenda.

Avisos e Segurança
• Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro
frontal.
• A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de
alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode
ser limpo com um pano de microfibra (seco).
• Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
• O produto tem de ser instalado fora do alcance dos braços. A manipulação do produto quando está quente só é possível com
luvas isolantes.
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Dados sujeitos a alteração

StyliD Evo

Informações gerais

Dados do produto

Cor do acessório

Não

Código do produto completo

871869996954700

Código da família de produtos

ST780Z [ StyliD Evo Performance

Nome de produto da encomenda

ST780Z HOVL-H

Accessory]

EAN/UPC – Produto

8718699969547

Código de encomenda

96954700

Numerador SAP – Quantidade por

1

Dados mecânicos e de revestimento
Altura total

70 mm

embalagem

Diâmetro total

100 mm

Numerador – Embalagens por caixa exterior

1

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

Material SAP

910505100824

Peso líquido SAP (Peça)

0,100 kg

Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra

IK02 [ IK02]

impactos
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