Lighting

iColor Cove EC
ZCX440 C305P-M-F
iColor Cove EC is a low-profile fixture designed for accent,
perimeter or cove lighting where lower light intensity and lower
costs are desired. It offers an economical way to bring colorchanging light and lighting effects to alcoves, task areas, and
other tight spaces. End-to-end mounting or staggered
positioning lets you achieve curves and other geometries to fill
interior spaces of any shape or complexity.
iColor Cove EC is a low-profile fixture designed for accent, perimeter or cove lighting
where lower light intensity and lower costs are desired. It offers an economical way
to bring color-changing light and lighting effects to alcoves, task areas, and other
tight spaces. End-to-end mounting or staggered positioning lets you achieve curves
and other geometries to fill interior spaces of any shape or complexity.

Dados do produto
Informações gerais

Dados do produto

Acessórios de suspensão

Não [ -]

Código do produto completo

872790071068799

Acessórios mecânicos

Não [ -]

Nome de produto da encomenda

ZCX440 C305P-M-F

Cor do acessório

BK

EAN/UPC – Produto

8727900710687

Código de encomenda

910503700079

Código de encomenda local

910503700079

C305P-M-F [ Cabo de extensão 305 mm

Numerador SAP – Quantidade por

1

com plugues macho e fêmea]

embalagem

Dados elétricos e de operação
Acessórios elétricos

Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento
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305 mm

Numerador SAP – Embalagens por exterior

100

Nº do material (12NC)

910503700079

Peso líquido SAP (peça)

0,019 kg

Dados sujeitos a alteração

iColor Cove EC
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