Lighting

KeyLine, nedhængt
SP350Z SW2
KeyLine - - V - - Hz - - - - - - - - - I dag foretrækker mange kontorejere og kontorbelysningsdesignere lyslinjer. Det er
der en enkel grund til. Lyslinjer fås ikke alene i et minimalistisk design, men de
tilbyder også en større valgfrihed og fleksibilitet. Mulighederne er nærmest
uendelige – korte eller lange linjer, selvstændige armaturer, forskellige former og
endda forskellige farver. Med KeyLine fås alle disse fordele til en konkurrencedygtig
pris, samtidig med at normerne for kontorbelysning overholdes.;KeyLine er en
uovertruffen produktlinje af lyslinjer med et slankt, minimalistisk design og et højt
lysudbytte, der kan oplyse ethvert kontorområde. Med behagelige, lave niveauer af
blænding undgås også anstrengelse af øjnene, ligesom produktlinjen overholder
UGR19. Dette gør KeyLine ideel til lineære anvendelse, samt som selvstændige
ophængte eller overflademonterede armaturer. Sortimentet tilbyder ultimativ
fleksibilitet og ubegrænsede muligheder.;Fleksibiliteten i KeyLines design kommer i
form af forskellige længder, farver og lysudbytte, herunder L-former og lige linjer.
Alle med høj effektivitet op til 130 lm/W, samt mulighed for at opgradere med
trådløs tilslutning og styring. Dertil kommer en attraktiv prissætning, og med KeyLine
opnår du en enestående værdi for pengene, der sikrer dig lave ejeromkostninger.

Advarsler og sikkerhed
• KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at
installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden, for at finde ud af om de er egnet.
• Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og
Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

Produkt data
Generelle oplysninger

Materiale

Stainless steel

Beskyttelsesklasse IEC

-

Vinkel

-

CE-mærke

-

Farve på tilbehør

-
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KeyLine, nedhængt

Produktseriekode

SP350Z [ KeyLine]

Drift og el

Produktdata
Fuldstændig produktkode

871951462412200

Ordreproduktnavn

SP350Z SW2

Indgangsspænding

-V

EAN/UPC – produkt

8719514624122

Indgangsfrekvens

- Hz

Ordrekode

62412200

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

Mekanik og armaturhus
Mål (højde x bredde x dybde)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x

emballage)

NaN in)

SAP-materiale

910925868348

Nettovægt (stykke)

0,330 kg

Godkendelse og anvendelsesområde
Kode for indtrængningsbeskyttelse

-

Kode for mekanisk slagfasthed

-
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