
KeyLine, suspensa
SP350Z EP WH

SP350Z | KeyLine - - V - - Hz - - - - - - - - - Branco

Hoje em dia, muitos proprietários e designers de iluminação de escritórios preferem

as linhas de luz. A razão é simples: não só as linhas de luz apresentam um design

minimalista, como também oferecem mais opções e flexibilidade. Linhas e

luminárias curtas ou longas, luminárias autónomas, formas diferentes e até uma

diversidade de cores; tudo é possível. E com a gama KeyLine, todas estas vantagens

são fornecidas a um preço competitivo, sem deixar de cumprir as normas de

iluminação para escritórios. A KeyLine é uma excelente gama de linhas de luz com

um design estreito e minimalista e elevado fluxo luminoso para iluminar os espaços

de escritórios mais brilhantes. Com níveis baixos e confortáveis de encandeamento

também é suave para os olhos e cumpre a norma UGR19. Isto torna a KeyLine ideal

para as aplicações lineares, bem como para luminárias autónomas suspensas ou

montadas em superfície. Uma gama que oferece a máxima flexibilidade e

possibilidades ilimitadas. A flexibilidade do design da gama KeyLine é visível na

forma de diferentes comprimentos, cores e fluxos luminosos, incluindo formas em L,

bem como linhas retas. Tudo com elevada eficiência até 130 lm/W e a opção de

atualizar a conectividade e o controlo sem fios. Juntamos a tudo isto um preço

atrativo e a KeyLine também lhe permite desfrutar de um excelente valor que

assegura um excecional custo total de propriedade.

Avisos e Segurança
• As luminárias KeyLine têm uma classificação IP20 e não estão protegidas contra a entrada de água. Recomendamos vivamente

que se comprove a adequação do ambiente de instalação.

• Se, não obstante a advertência da classificação IP20, entrar água nas luminárias, a Philips e a Signify não podem garantir a

segurança nem evitar a ocorrência de falhas. Neste caso, a garantia do produto não se aplica e será anulada.
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Informações gerais

Ângulo -

Cor do acessório Branco

Código da família de produtos SP350Z [KeyLine]

Tier Verificação de

 

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada - V

Line Frequency - Hz

Frequência de entrada - Hz

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 70 mm

Largura total 2,5 mm

Altura total 70 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 70 x 3 x 70 mm

Material Aço

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada -

Código de proteção mecânica contra impactos -

Classe de proteção IEC -

 

Dados do produto

Full EOC 871951462405400

Nome de produto da encomenda SP350Z EP WH

Código de encomenda 62405400

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

Número de material (12NC) 910925868341

Nome do produto completo SP350Z EP WH

EAN/UPC – Caixa 8719514624054
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