Lighting

Zadora, fixed
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
1 pc - 45 W - 12 V - Aluminum
Zadora is a range of recessed downlights for MASTERLine 35 and 50 mm dichroic
halogen lamps (with beams of 8°, 24°, 36° and 60°) and Twistline Alu lamps. It is
available in fixed and adjustable versions, the latter offering 30° orientation from the
vertical. Zadora downlights are also available in ready-to-install kit versions.
Maintenance is made easy by direct lamp access.

δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)

170 x 170 x 33 mm (6.7 x 6.7 x 1.3 in)

Αριθμός πηγών φωτός

1 [ 1 pc]

Ισχύς λαμπτήρα

45 W

Έγκριση και εφαρμογή

Λυχνιολαβή

GU5.3 [ GU5.3]

Βαθμός προστασίας από τις εισροές

IP20 [ Finger-protected]

Σύστημα ελέγχου

-

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις

IK03 [ 0.3 J]

Οργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/

No [ -]

Συνθήκες εφαρμογής

μετατροπέας
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού

108°

Κατηγορία προστασίας IEC

Safety class II (II)

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος

-10 to +35 °C

Στοιχεία προϊόντος
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Πλήρης κωδικός προϊόντος

871155957323699

Τάση εισόδου

12 V

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

Συχνότητα εισόδου

50 έως 60 Hz

EAN/UPC

8711559573236

Κωδικός παραγγελίας

57323699

Τοπικός κωδικός παραγγελίας

QBS570/45WBRALU

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Συνολικό μήκος

33 mm

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Συνολικό πλάτος

170 mm

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

80

Συνολικό ύψος

170 mm

Αρ. υλικού (12NC)

910502538318

Χρώμα

Aluminum

SAP Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,150 kg
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Zadora, fixed

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Zadora Fixed QBS570

© 2021 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

www.lighting.philips.com

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

2021, Ιανουάριος 7 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

