
Mini 300 LED gen3
ZBP333 MB WH SET

Suporte de montagem - Branco - Conjunto de 2 unidades

As luminárias Philips Mini 300 LED gen3, o design perfeito de produto e a mais

recente combinação de tecnologia LED para emissões de luz altamente eficientes

podem transformar o seu posto de abastecimento de combustível numa referência

da marca e ajudar os visitantes a aproximarem-se de forma segura com conforto

visual. Mini 300 LED gen3, as luminárias LED de última geração com um sistema de

controlo de deteção de movimento inteligente de luz sob demanda elevam a

poupança de energia a novos níveis com a regulação, mas, ao mesmo tempo,

assegurando iluminação suficiente para orientação e segurança. Os cenários de

iluminação podem ser adaptados à sua preferência na primeira instalação ou

durante a vida útil dos produtos. Com a combinação opcional de Mestre-Escravo

com um sensor de luz e de presença integrado não é necessário um sensor externo

e um Master Mini 300 LED gen3 pode controlar até 6 luminárias básicas. Não só isto

terá um impacto positivo no seu investimento, mas também pode gerar uma

poupança de energia adicional. A luminária Mini 300 LED gen3 é tão leve que pode

ser instalada sem esforço por uma pessoa. As definições da luminária podem até ser

alteradas a partir do nível do solo através de um telefone ou tablet inteligente como

controlo remoto, eliminando a necessidade de trabalhar em altura. Com a aplicação

gratuita Mini 300 LED, até o estado da luminária pode ser lido enquanto está imóvel

no chão. As luminárias Mini 300 LED gen3, em versões de montagem encastrada,

montagem em superfície e iluminação com projetores, são adequadas para

iluminação de cobertura e uma solução de adaptação inovadora que reduz os

custos de instalação.
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Código da família de produtos ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]
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Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frequência de entrada - Hz

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 351 mm

Largura total 346 mm

Altura total 100 mm

Diâmetro global 0 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 100 x 346 x 351 mm

Material Aço

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada -

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

Classe de proteção IEC -

 

Dados do produto

Full EOC 871869699771000

Nome de produto da encomenda ZBP333 MB WH SET

Código de encomenda 99771000

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

Número de material (12NC) 910925865293

Nome do produto completo ZBP333 MB WH SET

EAN/UPC – Caixa 8718696997710

Desenho dimensional

Mini 300 LED gen3
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