Lighting

iColor Cove EC
ZCX440 C305P-M-F
iColor Cove EC är en armatur med låg profil som utvecklats för
accent- och perimeterbelysning samt dold belysning där målet
är lägre ljusstyrka och lägre kostnader. Det är ett ekonomiskt
sätt att ljussätta alkover, arbetsplatser och andra trånga
utrymmen med färgväxlande ljus och andra ljuseffekter. Kan
monteras kant i kant eller i olika nivåer i kurvor och andra
geometriska former och passar därmed i alla typer av utrymmen.
iColor Cove EC är en armatur med låg profil som utvecklats för accent- och
perimeterbelysning samt dold belysning där målet är lägre ljusstyrka och lägre
kostnader. Det är ett ekonomiskt sätt att ljussätta alkover, arbetsplatser och andra
trånga utrymmen med färgväxlande ljus och andra ljuseffekter. Kan monteras kant i
kant eller i olika nivåer i kurvor och andra geometriska former och passar därmed i
alla typer av utrymmen.

Produktdata
Allmän information

Mekanik och armaturhus

Upphängningstillbehör

No [ -]

Mekaniska tillbehör

No [ -]

Tillbehörsfärg

Svart

305 mm

Produktdata
Fullständig produktkod

872790071068799

Beställningsproduktnamn

ZCX440 C305P-M-F

C305P-M-F [ 305 mm förlängningskabel

EAN/UPC – Produkt

8727900710687

med hane och hona kontakter]

Beställningsnummer

71068799

Räknare – Antal per förpackning

1

Drift och elektricitet
Elektriska tillbehör

Längd

Räknare - antal förpackningar per kartong 100
Materialnummer (12NC)
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data som kan komma att ändras

iColor Cove EC

Nettovikt (stycke)

0,019 kg
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