
LuxSpace, recessed
DN570G CFRM-RML

LUXSPACE 2 ACC. - Ceiling frame for recessed mounting, rimless

Kundene ønsker å optimalisere alle ressursene sine, og det betyr ikke bare

driftskostnader (energi osv.), men også de ansatte. Energibesparelser er derfor en

prioritet, men de må ikke ha en negativ affekt på velværen til de ansatte, som

trenger et behagelig miljø for å kunne være mer produktive. De må heller ikke ha en

negativ effekt på kunder som ønsker å nyte handlingen. LuxSpace gir en perfekt

kombinasjon av effektivitet, lyskomfort og design, uten at den går på kompromiss

med belysningsytelsen (fargegjengivelse og jevn farge). Den tilbyr et stort utvalg for

å kunne skape den ønskede stemningen, uansett bruksområde. Til bruk på kontorer

bidrar LuxSpace til en generell følelse av helse og velvære med dedikerte Tunable

White-produkter

Produktdata

Generell informasjon

Tilbehør til takmontering CFRM-RML [ Ceiling frame for recessed mounting,

rimless]

Produktseriekode DN570G [ LUXSPACE 2 ACC.]

 

Teknisk belysning

Type optisk deksel / linsetilbehør No [ -]

 

Mekanisk og innfatning

Total høyde 43 mm

Total diameter 200 mm

Mål (høyde x bredde x høyde) 43 x NaN x NaN mm (1.7 x NaN x NaN in)

 

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig kromatisitet 0

 

Produktdata

Fullstendig produktkode 871829193236900

Produktnavn for bestilling DN570G CFRM-RML

EAN/UPC – produkt 8718291932369

Bestillingskode 93236900

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 1

SAP-materialer 910503586403

Nettovekt (stykk) 0,158 kg
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