Lighting

Pacific Performer
WT470Z MB-TTX400 (10PCS)
Acc. Pacific LED - Dispozitiv montare pentru sistem TTX400 - - 10 bucati
Dacă doriţi să reduceţi cheltuielile cu energia şi să vă alăturaţi unui număr tot mai
mare de companii care contribuie la durabilitate, atunci Pacific Performer WT360C vi
se potriveşte. Cu o construcţie nouă, proaspătă, acest corp de iluminat etanş la apă
combină tehnologia lămpii T5 foarte eficiente cu un nou sistem reflector care asigură
un control excelent al fasciculului luminos. În plus, instalarea este rapidă şi uşoară,
mulţumită suporturilor flexibile pentru tavan şi capacelor terminale inteligente. Iar
pentru că motorul de lumină poate fi înlocuit, va fi posibil să faceţi trecerea la LEDuri în viitor fără a fi necesară înlocuirea întregului corp de iluminat.

Catalog de date
General Information
Accesorii suspendare

Product Data
MB-TTX400 [ Dispozitiv montare pentru

Cod complet produs

871829104122100

sistem TTX400]

Nume comandă produs

WT470Z MB-TTX400 (10PCS)

Accesorii mecanice

No [ -]

EAN/UPC - Produs

8718291041221

Configurare ambalaj

(10PCS) [ 10 bucati]

Cod de comandă

04122100

Product Family Code

WT470Z [ Acc. Pacific LED]

Numărător - Cantitate per pachet

1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 1

Light Technical
Optical cover/lens type accessory

No [ -]

Material nr. (12NC)

910925240612

Greutate netă (bucată)

0,750 kg

Operating and Electrical
Accesorii electrice

No [ -]

Mechanical and Housing
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
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