Lighting

TownTune Central
stolpetop DTD
ZDP263 DTD
TOWNTUNE ACC. - - - - - 5 J, hærværksbeskyttet - mørk 10714
TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare
byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med
hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien
består af tre versioner: en version med central stolpetop, en version med
asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop.
Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ
ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen
belysningssignatur og skabe en særegen identitet for kvarterer og byer.
Armaturserien er også udstyret med Philips Service Tag QR-kode, som understøtter
installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale
bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips
Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at din gade altid har den rette
mængde af lys og at lyset peger i den rigtige retning. Ydermere, så er TownTune
System Ready, der gør den fremtidssikker og som gør den i stand til at blive
kombineret med både enkeltstående og avancerede styre- og
lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.

Produkt data
Generelle oplysninger

Produktseriekode

ZDP263 [ TOWNTUNE ACC.]

CE-mærke

CE-mærket

Materiale

Polymetylmetakrylat

Mekanik og armaturhus

Vinkel

-

Samlet højde

178 mm

Farve på tilbehør

mørk 10714

Samlet diameter

460 mm

Service-kode

Ja
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TownTune Central stolpetop DTD

Mål (højde x bredde x dybde)

178 x NaN x NaN mm (7 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Ordrekode

49035500

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

Kode for indtrængningsbeskyttelse

-

emballage)

Kode for mekanisk slagfasthed

IK08 [ 5 J, hærværksbeskyttet]

SAP-materiale

912300024166

Nettovægt (stykke)

0,599 kg

Produktdata
Fuldstændig produktkode

871869949035500

Ordreproduktnavn

ZDP263 DTD

EAN/UPC – produkt

8718699490355
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