
UniStrip G4
ZCP385 L100 glare shield (16 pcs)

- Accessory

A UniStrip G4 é uma luminária LED para o exterior de montagem em superfície. Foi

concebida para aplicações de iluminação arquitetural de fachadas e outros

elementos ao ar livre. Uma família que responde a todas as suas necessidades:

projeção de luz, iluminação rasante e iluminação linear por projetores. O design

mecânico robusto e a conceção única da ótica desta luminária tornam-na ideal para

iluminar fachadas de edifícios, pontes, viadutos e qualquer aplicação que exija uma

solução de iluminação linear. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB,

RGBW e branco regulável. Opção de controlo DMX disponível com até 8 píxeis

(8IDs) que ofereça aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar

uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Avisos e Segurança
• Apenas para utilização no exterior

Dados do produto

Informações gerais

Brand Philips

 

Dados do produto

Full EOC 871951494683500

Nome de produto da encomenda ZCP385 L100 glare shield (16 pcs)

Código de encomenda 94683500

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

Número de material (12NC) 911401756592

Peso líquido 3,749 kg

Nome do produto completo ZCP385 L100 glare shield (16 pcs)

EAN/UPC – Caixa 8719514946835
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Desenho dimensional

UniStrip G4
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