Lighting

OptiSpace
ZCB500 TUBE L500
OPTISPACE BOLLARD ACC.
A OptiSpace é uma criativa solução balizadora que lhe permite construir um espaço
mais atrativo e centrado no cidadão no interior da cidade, evitando a verticalização
da paisagem urbana. A OptiSpace possibilita tudo isto e ainda mais, ao mesmo
tempo que fornece um atrativo TCO para o seu investimento. Devido às diferentes
opções de controlo, é possível reduzir o consumo de energia e minimizar ainda mais
o TCO. Além disso, graças às excelentes e otimizadas opções de distribuição de luz,
é possível maximizar o espaçamento entre balizadores, minimizando, por
conseguinte, o número de pontos de luz que é necessário instalar. Para suportar
diferentes esquemas de design, a OptiSpace está disponível em várias cores: o
cinzento muito escuro da Philips é a cor padrão e existem mais cores disponíveis a
pedido.

Dados do produto
Informações gerais

Dados do produto

Material

STL

Código do produto completo

871869948144500

Cor do acessório

DGR

Nome de produto da encomenda

ZCB500 TUBE L500

Código da família de produtos

ZCB500 [ OPTISPACE BOLLARD ACC.]

EAN/UPC – Produto

8718699481445

Código de encomenda

48144500

Numerador SAP – Quantidade por

1

Dados mecânicos e de revestimento
Material de fixação

Aço

embalagem

Comprimento global

270 mm

Numerador – Embalagens por caixa exterior

1

Largura total

270 mm

Material SAP

912300024104

Altura total

506 mm

Peso líquido SAP (Peça)

9,785 kg

Diâmetro total

168,3 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

506 x 270 x 270 mm (19.9 x 10.6 x 10.6
in)
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Dados sujeitos a alteração

OptiSpace

Desenho dimensional

OptiSpace bollard acc. ZCB500
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