Lighting

Dynalite User
Interface
PADPE-SM
Ανεξάρτητα από το επίπεδο ενοποίησης και τη σειρά διαθέσιμων
λειτουργιών, ένα σύστημα ελέγχου απαιτεί μια διαισθητική
διασύνδεση τελικού χρήστη, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να
προγραμματίζουν και να ενεργοποιούν τις διάφορες λειτουργίες
ελέγχου. Οι διασυνδέσεις χρήστη του Philips Dynalite διατίθενται σε
μια μεγάλη γκάμα πληκτρολογίων, οθονών αφής και συσκευών
καλωδίωσης – σε μια πλούσια ποικιλία από στιλ και φινιρίσματα,
ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις προϋπολογισμού,
διαδραστικότητας και διακόσμου κάθε έργου.
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δεδομένα Προϊόντων
Γενικές πληροφορίες

Σήμανση RoHS

RoHS mark

Σήμανση CE

CE mark

Remarks

Please download the Lighting - Product Data
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Πλήρης κωδικός προϊόντος

871829168562300

Όνομα παραγγελίας προϊόντος

PADPE-SM-X
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EAN/UPC

8718291685623

Αρ. υλικού (12NC)

913703434407

Κωδικός παραγγελίας

68562300

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,077 kg

Local Code

PADPE/SM

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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