Lighting

CitySoul poles and
brackets
YHB709 CONE 6000 3x2xHOLE-M10-106 RAL
Conisch - 6.0 m
CitySoul gen2 is een van de meest veelzijdige en inspirerende families stedelijke
straatverlichting die Philips tot nu toe heeft ontworpen. Deze zeer efficiënte reeks
levert uitstekende verlichtingsniveaus en schept tegelijk de juiste sfeer voor alle
stedelijke toepassingsgebieden, van de buitenwijken van de stad tot in het
stadscentrum. Door de modulariteit van de CitySoul-familie te laten evolueren en er
nieuwe innovaties aan toe te voegen zoals de uithouders Lyre en Accent heeft
Philips van deze reeks het ideale instrument voor elke stedelijke context gemaakt.
Het ontwerp is vlakker en helemaal rond en de overgangen tussen opzetstuk en
uithouder zijn volledig glad zodat uw stadsbeeld een samenhangende, elegante en
discrete identiteit verkrijgt. CitySoul gen2 is ontworpen vanuit zijn LED-module en is
daardoor zeer efficiënt en gemakkelijk te onderhouden. Hij is verkrijgbaar in twee
formaten en is geschikt voor opschuif-, opzet, ketting- en pendelmontage.

Product gegevens
Algemene informatie

Masttopdiameter

60 mm

CE-markering

CE-markering

Type mast

Paal met flens

Productgegevens

Mastvorm

Conisch

Volledige productcode

871869693798300

Productnaam voor bestelling

YHB709 CONE 6000 3x2xHOLE-M10-106 RAL

Mechanische eigenschappen en Behuizing

EAN/UPC - Product

8718696937983

Bevestigingslengte

0 mm

Bestelcode

93798300

Bevestigingsdiameter

Montageapparaat, diameter 60 mm

Local Code

YHB79CN3X2816

Masthoogte

6.0 m

Numerator - Aantal per pak

1

Numerator - Dozen per buitendoos

1
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Wijziging van gegevens voorbehouden

CitySoul poles and brackets

Materiaalnr. (12NC)

912401451581

Netto gewicht (per stuk)

55,000 kg

Maatschets

Ocean Ambiance & Road poles YHB/YJB708/709
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