Lighting

ProAir
ST640Z HC
vaffelmønstret gitter
Butikkdesignere vil ha en spot som passer inn i planene sine. Selgere behøver en
optimal lyskvalitet for å presentere varene sine og i tillegg til spotlys som enkelt kan
justeres. Samt vedlikeholdsansvarlige og de mest miljøbevisste som ønsker å
redusere energiforbruket og vedlikeholdskostnadene. Med ProAir får
butikkdesignere en LED-spot med et elegant og kompakt design som de kan tilpasse
til sine egne behov. De gir selgere som vil synliggjøre varene sine, en flott gjengivelse
av farger og hvitt og et enestående fargesamsvar samt tydelige og rene stråler som
gir en optimal virkning. I tillegg følger det med et eget tilbehør som gjør det enkelt å
sikte inn spotlyset fra gulvet. I tillegg krever de høyeffektive versjonene av ProAir lite
vedlikehold og har et lavt energiforbruk.

Produktdata
Generell informasjon

Produktnavn for bestilling

ST640Z HC

CE-merke

CE mark

EAN/UPC – produkt

8718696259870

Blendebeskyttelsestilbehør

HC [ vaffelmønstret gitter]

Bestillingskode

25987000

Materialer

Polyamide

Teller – antall per pakke

1

Tilbehørsfarge

Sort

Teller – pakker per utvendige boks

1

Product Family Code

ST640Z [ ProAir Accessories]

Materialenr. (12NC)

910500456882

Nettovekt (stykk)

0,115 kg

Mekanisk og innfatning
Mål (høyde x bredde x høyde)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Produktdata
Fullstendig produktkode
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871869625987000

data kan endres

ProAir

Målskisse

ProAir acc. ST640Z
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