
Luminária estanque
Ledinaire
WT050C 2xTLED L1200

- 220 a 240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de segurança II - - - IP65 |

Proteção contra penetração de pó, à prova de jato - IK08 | 5 J

protegido contra vandalismo - Branco

A gama Ledinaire estanque (WT050C) contém uma seleção de compartimentos

estanques vazios, que podem acomodar tubos LED à sua escolha. Vem com os altos

níveis de qualidade Philips a um preço competitivo. A gama Ledinaire permite uma

instalação simples e rápida, com opções de instalações de tubo simples e duplo.

Dados do produto

Informações gerais

Ângulo -

Cor do acessório Branco

Tier Valor

 

Dados técnicos de luminosidade

Índice de restituição cromática (IRC) -

Difusão do feixe de luz da luminária -

 

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220 a 240 V

Line Frequency 50 or 60 Hz

Frequência de entrada 50 ou 60 Hz

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 1.275 mm

Largura total 95 mm

Altura total 84 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 84 x 95 x 1275 mm

Material Policarbonato

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP65 [Proteção contra penetração de pó, à

prova de jato]

Código de proteção mecânica contra

impactos

IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

Classe de proteção IEC Classe de segurança II
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Dados do produto

Full EOC 871016336603699

Nome de produto da encomenda WT050C 2xTLED L1200

Código de encomenda 36603699

Numerador SAP – Quantidade por

embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 9

Número de material (12NC) 911401807481

Nome do produto completo WT050C 2xTLED L1200

EAN/UPC – Caixa 8710163366197

Desenho dimensional

Luminária estanque Ledinaire
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