Lighting

SmartBalance,
suspensa
SP480Z CP WH
Peça de engate
Embora em muitos casos o desempenho de iluminação funcional seja fundamental,
os clientes também estão interessados em usar luminárias atraentes e/ou discretas.
Especialmente em aplicações nas quais as luminárias precisam ser montadas em
superfícies ou suspensas, pode ser difícil satisfazer os dois requisitos.SmartBalance
é certamente o futuro das luminárias de sobrepor e suspensas no mercado de
especificações. Ela não só oferece menor consumo de energia, como também é
visualmente atraente e discreta. E seu design ajuda a reduzir fios e bagunça no teto
e atende a todas as normas relevantes para iluminação de escritórios.A luminária
SmartBalance também está disponível nas versões embutida e de chão.

Avisos e Segurança
• O produto é IPX0 e, assim, não está protegido contra a entrada de água, motivo pelo qual recomendamos fortemente que o
ambiente em que a luminária será instalada seja adequadamente verificado
• Se o conselho acima não for considerado e as luminárias estiverem sujeitas à entrada de água, a Philips/Signify não garante falha
segura e a garantia do produto será violada

Dados do produto
Informações gerais

Código da família de produtos

SP480Z [ SmartBalance Susp. Mounted
Acc.]

Material

ALU

Acessórios de suspensão

CP [ Peça de engate]

Cor do acessório

WH

Dados mecânicos e de compartimento

Etiqueta de serviço

Sim

Dimensões (altura x largura x profundidade) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN
in)
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Dados sujeitos a alteração

SmartBalance, suspensa

Dados do produto

Numerador — Quantidade por embalagem

1

Código do produto completo

871829126503000

Numerador SAP — Embalagens por exterior 1

Nome de produto da encomenda

SP480Z CP WH

Material SAP

910403218203

EAN/UPC – Produto

8718291265030

Peso líquido SAP (peça)

0,295 kg

Código de encomenda

910403218203

Código local

910403218203
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