Lighting

iColor Flex MX
BGC492 50xLED-MD/RGB 7,5V 120 CLDM4 BK
Vermelho, verde e azul - Facho largo, - ângulo de 120° - 50 pçs
- Cúpula transparente com separação de 4 polegadas - BK
iColor Flex MX é um cordão multiuso de alta intensidade com 50 pontos de LEDs
coloridos que geram efeitos extraordinários sem as restrições de tamanho ou
formato dos aparelhos de iluminação. O iColor Flex MX possibilita a projeção de
padrões e vídeo em praticamente qualquer superfície em interiores ou exteriores,
inclusive em tetos, pisos, objetos tridimensionais, esculturas, entre outros. O
tamanho reduzido dos pontos permite a instalação em lugares mais estreitos que os
maiores cordões iColor Flex SLX e iColor Flex LMX.

Dados do produto
Informações gerais

Dados do produto

Número de fontes de luz

50 [ 50 pçs]

Código do produto completo

871794370257299

Código da família das lâmpadas

LED-MD [ LED Multi-die]

Nome de produto da encomenda

BGC492 50xLED-MD/RGB 7,5V 120

Cor da fonte de luz

Vermelho, verde e azul

Tipo de acessório de lente/difusor ótico

CLDM4 [ Cúpula transparente com

EAN/UPC – Produto

8717943702572

separação de 4 polegadas]

Código de encomenda

910503700714

Marca CE

CE

Código de encomenda local

910503700714

Tipo de óptica externa

Facho largo, ângulo de 120°

Numerador SAP – Quantidade por

1

CLDM4 BK

embalagem

Dados elétricos e de operação
Tensão de entrada

7,5 V

Numerador SAP – Embalagens por exterior

12

Nº do material (12NC)

910503700714

Peso líquido SAP (peça)

0,830 kg

Dados mecânicos e de compartimento
Cor
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BK

Dados sujeitos a alteração

iColor Flex MX

Desenho dimensional

iColor Flex MX
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