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Το CoreLine Recessed Spot gen2 υλοποιεί την υπόσχεση της CoreLine για καινοτόμα,

εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Ο προσαρμοζόμενος σχεδιασμός του επιτρέπει
την επιλογή "configure to fit" που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες
σας. Η σειρά προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φωτός (CCT), απόδοση φωτισμού,

φινίρισμα χρώματος, τύπους πλαισίου και επιλογές συνδεσιμότητας. Η συμπαγής και λιτή
σχεδίαση του CoreLine Recessed Spot gen2, που ενσωματώνει πάντα ένα κουμπωτό
βύσμα που επιτρέπει το πέρασμα της καλωδίωσης και υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα
διαμέτρων/διατομής καλωδίων, εξασφαλίζει την εγκατάσταση χωρίς προβλήματα. Η υψηλή
ποιότητα φωτός, οι πολυάριθμες επιλογές σύνδεσης, η μεγάλη διάρκεια ζωής του
φωτιστικού και η υψηλή απόδοση του συστήματος καθιστούν το CoreLine Recessed Spot

gen2 την ιδανική λύση ανάδειξης για εφαρμογές φωτισμού με σποτ εσωτερικών χώρων.

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Η εγκατάσταση και η αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού θα πρέπει να ανατίθενται σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η σύνδεση να

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του IEE ή τις εθνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με
τις οδηγίες τοποθέτησης του προϊόντος.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Γωνία -

Χρώμα εξαρτήματος Αλουμίνιο

Βαθμίδα Υψηλής απόδοσης

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου - V

Line Frequency - Hz

Συχνότητα εισόδου - Hz
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Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Συνολικό ύψος 29 mm

Συνολική διάμετρος 95 mm

Υλικό Αλουμίνιο

 

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές -

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK03 [0,3 J]

Κατηγορία προστασίας IEC -

 

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC 871951493846599

Όνομα παραγγελίας προϊόντος RS150Z CFRM RND-FIX D78 ALU

Κωδικός παραγγελίας 93846599

Τοπικός κωδικός RS150ZCRFXD78A

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 18

Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC) 911401811584

Πλήρες όνομα προϊόντος RS150Z CFRM RND-FIX D78 ALU

EAN/UPC - Κιβώτιο 8719514938571

CoreLine Recessed Spot gen2

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον

αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε

ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και

δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και

το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Μάιος 2 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές


