
UniFlood G
ZVP343 Glare shield (2 pcs)

- Accessory

O UniFlood G é um projetor LED arquitetural gigante de elevada potência em forma

retangular que foi concebido para o exterior, nomeadamente para aplicações de

iluminação por projeção sobre fachadas, paisagens e outros elementos ao ar livre. O

design mecânico robusto e a conceção de elevada eficiência da ótica deste projetor

tornam-no a opção ideal para iluminar fachadas exteriores de múltiplos andares,

pontes, marcos turísticos e monumentos. Disponível em branco, cores

monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. As oito lentes de difusão

diferentes que vão desde foco estreito a projetor amplo e a opção de controlo

DMX512/RDM disponível oferecem aos arquitetos e designers a liberdade

necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Dados do produto

Informações gerais

Cor do acessório Cinza escuro

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 785 mm

Largura total 182 mm

Altura total 285 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 285 x 182 x 785 mm

Material Aço

 

Dados do produto

Full EOC 871951494732099

Nome de produto da encomenda ZVP343 Glare shield (2 pcs)

Código de encomenda 94732099

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

Número de material (12NC) 911401779632

Nome do produto completo ZVP343 Glare shield (2 pcs)

EAN/UPC – Caixa 8719514947320
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Desenho dimensional

UniFlood G
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