Lighting

TownTune sentral
stolpetopp DR
ZDP261 DR
Spare Parts Outdoor Lighting - 5 J vandal-protected - klar
Som en armaturfamilie forberedt på eksisterende og skalerbare urbane områder,
tilbyr TownTune alle de siste lysinnovasjonene med hensyn til ytelse, lyskvalitet og
tilkobling. Philips TownTune-familien består av tre medlemmer: en sentral stolpe, en
asymmetrisk plugg-versjon og en versjon ved hjelp av en forlengende lyre
toppbrakett for stolpe. Hver av disse tre kan tilpasses med et utvalg av forskjellige
former for boliger og en valgfri dekorativ ring som kommer i to farger. Ved å ha disse
alternativene tilgjengelige, kan du lage din egen belysningssignatur og gi
karakteristisk identitet til distrikter og byer. Armaturfamilien er også utstyrt med QRkodebasert Philips Service-merke, som støtter installasjons- og vedlikeholdsarbeid,
og lar deg lage ditt digitale bibliotek med belysningsutstyr og reservedeler.
TownTune gjør også bruk av Philips Ledgine optimalisert lysplattform, slik at du
alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Videre, takket være SR (System
Ready), er TownTune også fremtidssikker og klar til å være paret med både
frittstående og avanserte kontroll- og belysningsprogrammer som Interact City.

Produktdata
Generell informasjon

Mekanisk og innfatning

CE-merke

CE mark

Total høyde

61 mm

Materialer

Polymetylmetakrylat

Total diameter

533 mm

Vinkel

-

Mål (høyde x bredde x høyde)

61 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Tilbehørsfarge

klar

Produktseriekode

AAA000 [ Spare Parts Outdoor Lighting]

Godkjenning og bruk
Ingress beskyttelseskode
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-

data kan endres

TownTune sentral stolpetopp DR

Mek. støt, beskyttelseskode

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Produktdata
Fullstendig produktkode

871869949032400

Produktnavn for bestilling

ZDP261 DR

EAN/UPC – produkt

8718699490324

Bestillingskode

49032400

SAP-teller – antall per pakke

1

SAP-teller – pakker per utvendige

1

SAP-materialer

912300024163

Nettovekt (stykk)

0,252 kg
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