
TrueLine, suspensa
SP530Z U0 WH

SP530Z | TrueLine Accesssories - - V - - Hz - - - - - - - Branco

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que corresponda à

arquitetura interior da propriedade na qual trabalham. Querem uma linha de luz com

um design elegante e níveis muito elevados de luz. Os especificadores precisam de

luminárias que lhes permitam poupar energia ao mesmo tempo que fornecem o

nível adequado de luz, em conformidade com as normas de iluminação de

escritórios. O TrueLine, suspenso, consegue cumprir os dois conjuntos de requisitos.

O TrueLine está igualmente disponível numa versão encastrada.

Avisos e Segurança
• O produto tem o grau de proteção IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte,

recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

• Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de

falhas e a garantia de produto será anulada.

Dados do produto

Informações gerais

Cor do acessório Branco

Código da família de produtos SP530Z [TrueLine Accesssories]

Tier Especificação

 

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frequência de entrada - Hz

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 50,3 mm

Largura total 40 mm

Altura total 39,5 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 40 x 40 x 50 mm

Material Policarbonato

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada -

Código de proteção mecânica contra impactos -

Classe de proteção IEC -
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Full EOC 871869997510499
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Nome de produto da encomenda SP530Z U0 WH

Código de encomenda 97510499

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 12

Número de material (12NC) 910505101359

Nome do produto completo SP530Z U0 WH

EAN/UPC – Caixa 8718699975111

TrueLine, suspensa
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