
Dispositivos sem fios
Dynalite
EasyAir SNS401CMP

Os proprietários de edifícios comerciais estão a enfrentar um dos seus maiores

desafios: como reduzir os custos de funcionamento diários mantendo

simultaneamente o conforto e a produtividade. Os sistemas de iluminação

inteligentes são uma opção lógica. Embora os sistemas inteligentes ofereçam

capacidades de poupança de energia, monitorização e manutenção que melhoram

a eficiência das operações dos edifícios, muitos gestores de edifícios têm relutância

em fazer a mudança nos edifícios existentes devido à necessidade de nova

cablagem. O sistema sem fios Philips Dynalite oferece todos os benefícios de um

sistema de controlo de inteligente, sem a necessidade de cablagem de controlo

adicional.

Dados do produto

Informações gerais

Marca CE CE

Observações Please download the Lighting - Product

Data Sheet for more information and

ordering options

Em conformidade com RoHS da UE Sim

 

Aprovação e aplicação

Marca FCC -

 

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente 0 to +50°C

 

Dados do produto

Código do produto completo 871869969232200

Nome de produto da encomenda EasyAir SNS401CMP

EAN/UPC – Produto 8718699692322

Código de encomenda 69232200

Numerador SAP – Quantidade por

embalagem

1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 25

Material SAP 929002108706

Copiar peso líquido (peça) 0,045 kg
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Desenho dimensional

74 mm (2.91 in)
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EasyAir SNS401CMP

Dispositivos sem fios Dynalite
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