Lighting

TownTune topo de
coluna central DTD
ZDP263 DTD
Spare Parts Outdoor Lighting - Não - - - IK08 - GR-10714
Enquanto família de luminárias preparada para espaços urbanos existentes e
expansíveis, a TownTune oferece todas as inovações de iluminação mais recentes
em termos de desempenho, qualidade de luz e conetividade. A família TownTune
da Philips é composta por três membros: um topo de coluna central, uma versão
com terminal de encaixe assimétrico e uma versão que utiliza um suporte de topo
de coluna Lyre extensível. Cada um destes três membros pode ser personalizado
com uma seleção de diferentes formas para o compartimento e com um anel
decorativo opcional disponível em duas cores. Com esta disponibilidade de opções,
é possível criar uma assinatura de iluminação própria e dar uma identidade distintiva
aos bairros e às cidades. A família de luminárias está também equipada com a
etiqueta Philips Service baseada no código QR, compatível com o trabalho de
instalação e manutenção e que lhe permite criar a sua biblioteca digital de ativos de
iluminação e peças sobresselentes. A TownTune utiliza igualmente a plataforma de
iluminação otimizada Ledgine da Philips, garantindo que dispõe sempre da
quantidade e da orientação certas de luz na rua. Além disso, por ser SR (System
Ready), a TownTune está preparada para o futuro e para ser emparelhada com
controlos autónomos e avançados e com aplicações de software de iluminação, tais
como a Interact City.

Dados do produto
Informações gerais
Marca CE

CE

Material

Polimetacrilato de metilo

Ângulo

Não
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Cor do acessório

GR-10714

Código da família de produtos

AAA000 [ Spare Parts Outdoor Lighting]

Dados sujeitos a alteração

TownTune topo de coluna central DTD

Dados mecânicos e de revestimento

Nome de produto da encomenda

ZDP263 DTD

Altura total

178 mm

EAN/UPC – Produto

8718699490355

Diâmetro total

460 mm

Código de encomenda

49035500

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

178 x NaN x NaN mm (7 x NaN x NaN in)

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Aprovação e aplicação
Código de proteção de entrada

-

Numerador – Embalagens por caixa exterior

1

Material SAP

912300024166

Peso líquido SAP (Peça)

0,599 kg

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [ IK08]

Dados do produto
Código do produto completo

871869949035500
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