Lighting

Dynalite User
Interface
PATPE-WC-X
Každý systém, nezávisle na úrovni integrace a rozsahu
dostupných funkcí, potřebuje intuitivní uživatelské rozhraní, aby
mohl uživatel jednoduše plánovat a ovládat jednotlivé
funkce.Uživatelské rozhraní Philips Dynalite je dostupné v široké
škále panelů, dotykových obrazovek a pevně zapojených
zařízení, s bohatým výběrem stylů a úprav, které splní všechny
požadavky na vzhled, rozpočet nebo úroveň interaktivity.
Každý systém, nezávisle na úrovni integrace a rozsahu dostupných funkcí, potřebuje
intuitivní uživatelské rozhraní, aby mohl uživatel jednoduše plánovat a ovládat
jednotlivé funkce.Uživatelské rozhraní Philips Dynalite je dostupné v široké škále
panelů, dotykových obrazovek a pevně zapojených zařízení, s bohatým výběrem
stylů a úprav, které splní všechny požadavky na vzhled, rozpočet nebo úroveň
interaktivity.

Údaje o produktu
General Information

Product Data

Značka CE

CE mark

Úplný kód výrobku

871829168532600

Remarks

Please download the Lighting - Product Data Sheet for

Objednací název produktu

PATPE-WC-X

more information and ordering options

EAN/UPC – výrobek

8718291685326

Značka RoHS

RoHS mark

Objednací kód

68532600

Typové číslo

Antumbra touch panel, European style

Číslování – počet v balení

1

Číslování – balení v krabičce 1
Materiál č. (12NC)

Datasheet, 2019, Září 19

913703433107

Změna údajů vyhrazena

Dynalite User Interface

Celková hmotnost (kus)

0,084 kg

Rozměrové výkresy
60 mm (2.4 in)

51 mm (2 in)

51 mm (2 in)

88 mm (3.5 in)

32.6 mm
(1.2 in)

88 mm (3.5 in)

9 mm (.35 in)
36 mm (1.41 in)

Dynalite User Interfaces

Dynalite User Interfaces

© 2019 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených
informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto
informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové
nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované

www.lighting.philips.com

ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

2019, Září 19 - Změna údajů vyhrazena

