Lighting

FlexBlend, nedpendlat
SP340Z EP WH
FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - - V - - Hz - - - - - - - - - vit
Philips FlexBlend är en attraktiv serie utanpåliggande och nedpendlade armaturer i
anslutning till infälld FlexBlend. Armaturserien gör det möjligt för fastighetsägare att
erbjuda kontorsbelysning med en avkastning på investeringen på mindre än 3–4
år.;FlexBlend ger den flexibilitet som krävs tack vare att designen är anpassningsbar.
Detta gör att armaturerna enkelt kan installeras på fältet när som helst. Även om
dagens armatur är nedpendlad kan den i morgon anpassas till en utanpåliggande
installation i lokalen. Och tvärtom. Den utanpåliggande och nedpendlade
armaturserien passar för många olika kontorsmiljöer såsom kontor med öppen
planlösning, korridorer, mottagningsrum och mötesrum.;FlexBlend erbjuds i både
rad och som fristående, med samma belysningsmodul. Detta ger användaren
möjlighet att använda FlexBlend som fristående ena dagen och i rad nästa.
Styrenheten är inbyggd i armaturen.;När tekniken förändras snabbt förväntas även
den perfekta belysningslösningen vara redo att införliva innovationer som kan hjälpa
till att optimera verksamheten ytterligare. Av den anledningen har FlexBlend alla
anslutningsmöjligheter och framtidsklara alternativ tillgängliga. Som systemfärdig
armatur kan den paras ihop med belysningshanteringssystem såsom Philips
SpaceWise och programvarubaserade belysningssystem som Interact Office Wired
(PoE) och Interact Office Wireless och/eller befintliga och kommande
sensorinnovationer. Armaturserien är därför framtidsklar och kan levereras utan
någon systemkomponent, och i nästa fas, på fältet som ska uppgraderas. En
attraktiv möjlighet för nya installationer och renoveringar.

Varning och Säkerhet
• Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som
armaturen ska monteras i.
• Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och
produktens garanti upphör att gälla
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FlexBlend, nedpendlat

Allmän information

Användning och godkännande

Skyddsklass IEC

-

Kod för kapslingsklass

-

Material

Polykarbonat

Skyddskod för mekanisk påverkan

-

Vinkel

-

Tillbehörsfärg

vit

Produktdata

Produktfamiljskod

SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Fullständig produktkod

871951410694900

Beställningsproduktnamn

SP340Z EP WH

EAN/UPC – Produkt

8719514106949

Drift och elektricitet
Inspänning

-V

Beställningsnummer

10694900

Ingångsfrekvens

- Hz

SAP-Räknare – Antal per förpackning

1

Räknare - antal förpackningar per kartong

1

Materialnummer (12NC)

910925867436

Nettovikt (stycke)

0,250 kg

Mekanik och armaturhus
Total höjd

70 mm

Mått (höjd × bredd × djup)

70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)
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