Lighting

LuxSpace, recessed
DN570G PGO
LUXSPACE 2 ACC. - Protection glass opal
Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres
driftsomkostninger (strøm m.v.), men også deres personaleressourcer.
Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af
medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere
produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse.
LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, belysningskomfort og design
og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og
farveensartethed). De mange former for ekstraudstyr gør det nemt at skabe den
ønskede stemning uanset anvendelsesområdet. Til kontorbrug understøtter
LuxSpace den almene sundhed og det generelle velbefindende ved hjælp af
dedikerede produkter med justerbart hvidt lys.

Produkt data
Generelle oplysninger

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke

-

Materiale

Glass

Farve på tilbehør

hvid

Produktdata

Produktseriekode

DN570G [ LUXSPACE 2 ACC.]

Fuldstændig produktkode

871829193235200

Ordreproduktnavn

DN570G PGO

EAN/UPC – produkt

8718291932352

Ordrekode

93235200

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Mekanik og armaturhus

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

Samlet højde

2 mm

emballage)

Samlet diameter

210 mm

SAP-materiale

910503586402

Mål (højde x bredde x dybde)

2 x NaN x NaN mm (0.1 x NaN x NaN in)

Nettovægt (stykke)

0,176 kg

Lysteknisk
Optikafskærmning/linsetype
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PGO [ Protection glass opal]

Kode for mekanisk slagfasthed

IK02 [ 0,2 J, standard]
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