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ZGP360 | TubeLine Acc.

Para os clientes que exigem um elevado nível de conforto visual das suas luminárias

para túneis, a iluminação linear fluorescente tem sido tradicionalmente a escolha de

eleição. Com uma excelente uniformidade de luz nas estradas e paredes, orientação

visual perfeita e elevada restituição cromática, a iluminação linear oferece aos

condutores uma qualidade de iluminação e segurança superiores. Também promete

uma elevada redundância do sistema em comparação com as soluções de

iluminação de fonte pontual. Com as luminárias para túneis TubeLine da Philips,

pode obter a mesma qualidade de iluminação, mas com todas as vantagens

adicionais da tecnologia LED. A TubeLine é uma luminária para túneis de última

geração que tira partido da mais recente tecnologia LED com dimensões otimizadas

e preços atrativos para um rápido retorno do investimento. A iluminação linear

nunca foi tão viável para iluminação de túneis e passagens subterrâneas com um

orçamento limitado.

Dados do produto

Informações gerais

Cor do acessório Alumínio

Código da família de produtos ZGP360 [TubeLine Acc.]

Tier Especificação

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 42 mm

Largura total 39 mm

Altura total 23 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 23 x 39 x 42 mm

Material Alumínio

 

Dados do produto

Full EOC 871869910720800

Nome de produto da encomenda ZGP360 MOUNTING CLAMPS TUBELINE

(4 PCE)

Código de encomenda 10720800

Numerador SAP – Quantidade por

embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

Número de material (12NC) 912300023730

Nome do produto completo ZGP360 MOUNTING CLAMPS TUBELINE

(4 PCE)

EAN/UPC – Caixa 8718699107208
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