Lighting

Dynalite User
Interface
DTP100
Entegrasyonun seviyesi ve mevcut işlevlerin çeşitliliği fark
etmeksizin bir kumanda sistemi, kullanıcıların kolaylıkla çeşitli
kumanda işlevlerini programlayabilmesi ve etkinleştirebilmesi
için sezgisel bir nihai kullanıcı arayüzü gerektirir.Philips Dynalite
kullanıcı arayüzleri; her türlü proje bütçesine, etkileşim
seviyesine veya dekor ihtiyacına uyacak zengin stil ve kaplama
seçenekleri ile çok çeşitli paneller, dokunmatik ekranlar ve
kablolama cihazları ile gelir.
Entegrasyonun seviyesi ve mevcut işlevlerin çeşitliliği fark etmeksizin bir kumanda
sistemi, kullanıcıların kolaylıkla çeşitli kumanda işlevlerini programlayabilmesi ve
etkinleştirebilmesi için sezgisel bir nihai kullanıcı arayüzü gerektirir.Philips Dynalite
kullanıcı arayüzleri; her türlü proje bütçesine, etkileşim seviyesine veya dekor
ihtiyacına uyacak zengin stil ve kaplama seçenekleri ile çok çeşitli paneller,
dokunmatik ekranlar ve kablolama cihazları ile gelir.

Ürün veri
Genel Bilgiler

Uygulama Koşulları

CE işareti

CE mark

Remarks

Please download the Lighting - Product Data

RoHS işareti

Datasheet, 2019, Nisan 2

Ortam sıcaklığı aralığı

0 to +45 °C

Sheet for more information and ordering

Ürün Verileri

options

Tam ürün kodu

871016350744600

RoHS mark

Sipariş ürün adı

DTP100

EAN/UPC - Ürün

8710163507446

Bilgi değişimi

Dynalite User Interface

Sipariş kodu

50744600

Malzeme No. (12NC)

913703074509

Numeratör - Paket Başına Miktar

1

Net Ağırlık (Parça Başı)

0,290 kg

Numeratör - Büyük kutu başına paket

1

sayısı

Boyutlu çizim

69 mm (2.7 in)
ø 120 mm (4.72 in)
129 mm (5.07 in)

88 mm (3.5 in)

6 mm
(0.23 in)

25 mm
(0.98 in)

146 mm (5.74 in)

Dynalite Touch Screens

Dynalite Touch Screens
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