Lighting

LuxSpace, recessed
DN570G PG
LUXSPACE 2 ACC. - skyddsglas
Våra kunder vill optimera alla sina resurser, vilket inte endast innefattar deras
löpande kostnader (för t ex energi) utan även de mänskliga resurserna och därför blir
energibesparingar en stor prioritering. Men det är viktigt att den reducerade
förbrukningen inte har en negativ inverkan på de anställdas välmående utan
fortsätter att främja en behaglig och produktiv arbetsmiljö såväl som en trivsam
shoppingupplevelse för kunderna. LuxSpace ger dig den perfekta kombinationen av
effektivitet, komfort och design, utan att kompromissa med prestandan (t ex
färgåtergivning och enhetlig ljusfärg). Det breda sortimentet gör det möjligt att skapa
den perfekta miljön, oavsett användningsområde. För användning på kontor är
LuxSpace positivt för en allmän känsla av hälsa och välmående tack vare särskilda
Tunable White-produkter

Produktdata
Allmän information

Användning och godkännande

CE-märkning

-

Material

glas

Tillbehörsfärg

vit

Produktdata

Produktfamiljskod

DN570G [ LUXSPACE 2 ACC.]

Fullständig produktkod

871829193234500

Beställningsproduktnamn

DN570G PG

EAN/UPC – Produkt

8718291932345

Beställningsnummer

93234500

Räknare – Antal per förpackning

1

Räknare - antal förpackningar per kartong

1

Ljusteknik
Optisk glaskupa/optiktillbehörstyp

PG [ skyddsglas]

Mekanik och armaturhus

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK02 [ 0.2 J standard]

Total höjd

2 mm

SAP-material

910503586401

Total diameter

210 mm

Nettovikt (stycke)

0,166 kg

Mått (höjd × bredd × djup)

2 x NaN x NaN mm (0.1 x NaN x NaN in)
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LuxSpace, recessed
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