Lighting

StyliD Evo
ST770Z F-GN
StyliD Evo Compact Accessory
Os varejistas estão, cada vez mais, implementando pequenas atualizações de loja
em vez de reformulações completas a cada oito ou dez anos. Ao mesmo tempo, eles
precisam manter a qualidade da luz com a qual estão acostumados, a flexibilidade
na integração arquitetônica e os efeitos de luz adequados para chamar a atenção
do cliente. Além disso, eles precisam de soluções preparadas para as necessidades
futuras que permitam a implementação de conceitos diferenciadores em suas
lojas.Oferecendo luz de alta qualidade, eficácia luminosa excepcional e atualização
óptica sem ferramentas, a StyliD é a solução ideal para os ambientes de varejo
exigentes da atualidade. Para prolongar ainda mais a vida útil na loja, o
compartimento óptico OptiShield manterá o produto impecável e limpo sempre.
Cobrindo uma grande variedade de aplicações de iluminação, desde níveis mais
baixos de luz em formatos de conveniência até instalações com teto alto onde é
necessária iluminação muito alta, a StyliD oferece continuidade ao conceito de
varejo.

Dados do produto
Informações gerais

Dimensões (altura x largura x profundidade)

2 x NaN x NaN mm (0.1 x NaN x NaN in)

Material

-

Cor do acessório

Não

Aprovação e aplicação

Acessório PFC

-

Código de proteção mecânica contra impactos IK02 [ IK02]

Código da família de produtos

ST770Z [ StyliD Evo Compact Accessory]

Dados do produto
Dados mecânicos e de compartimento

Código do produto completo

871869996058200

Material de óptica

G

Nome de produto da encomenda

ST770Z F-GN

Acabamento da lente/difusor ótico

Clear

EAN/UPC – Produto

8718699960582

Altura geral

2 mm

Código de encomenda

910500465862

Diâmetro geral

80 mm

Código de encomenda local

910500465862
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Dados sujeitos a alteração

StyliD Evo

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1
Numerador SAP – Embalagens por exterior

1

Nº do material (12NC)

910500465862

Peso líquido SAP (peça)

0,100 kg
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