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SmartBalance Free Floor Standing

Vrijstaande armaturen zijn bij klanten geliefd als de ideale
oplossing voor persoonlijk geregelde, flexibele en
comfortabele verlichting. SmartBalance is de volgende stap
in vrijstaande vloerarmaturen. Dankzij de toepassing van
state-of-the-art LED-technologie biedt hij niet alleen een
hogere energie-efficiëntie, maar ook een compact en puur
ontwerp dat in elke omgeving past. SmartBalance is ook
verkrijgbaar in opbouw- en pendeluitvoeringen.

Eén armatuur kan twee bureaus verlichten op het
niveau dat vereist is voor kantoren
Energierendement van meer dan 100 lm/W, wat
besparingen op de energiekosten van meer dan 50%
mogelijk maakt
Compacte vorm (de kop is slechts 37 mm hoog) met
een zachte en pure vormgeving

     

Comfortabele LED-verlichting die persoonlijk geregeld
kan worden
Energiezuiniger dan soortgelijke conventionele
oplossingen – besparing op bedrijfskosten
Aantrekkelijke, ingetogen vormgeving
Type: FS484F
Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
Vermogen (±10%): 106 W (LED118S-uitvoering voor op
zichzelf staande verlichtingstoepassingen, 4000 K)
Bundelhoek: 102º
Lichtstroom: 11.800 lm (LED118S, 4000 K)
Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
Kleurweergave-index: ≥80
Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
Driver: Ingebouwd
Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
Dimmen: Dimbaar via aanraakknop
Opties: Afzonderlijk dimmen van direct en indirect licht
(SW)
Materiaal: Kop en paal: gelakt aluminium
Kleur: Wit (WH) vergelijkbaar met RAL9003
Optiek: Micro-lensoptiek, helder acrylaat (ACC-MLO)
Aansluiting: Kabel, lengte 250 cm, met CEE7-connector
(CCE)
Installatie: Armatuur wordt voorbedraad geleverd,
compleet met netsteker
Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve
geen bescherming tegen binnendringend water.
Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving
waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende
wordt gecontroleerd.
Als het bovenstaande advies niet in acht wordt
genomen en de armaturen worden blootgesteld aan



binnendringend water, kan Philips/Signify niet
garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld
en vervalt de productgarantie.

 

Product

FS484F LED45S/840 PSD-T WH

 

FS484F LED45S/840
PSD-T ACL WH

 

FS484F LED120S/830
PSR-T ACL CCH WH

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

27374500 FS484F LED45S/840 PSD-T WH 1 1090.00€

27375200 FS484F LED45S/840 PSD-T ACL WH 1 1180.00€



© 2020 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking
tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen
geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met
betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband
houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document
is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De
aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van
Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte
handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl

http://localhost:8095/www.lighting.philips.nl

