
Mini 300 LED gen3
ZBP333 CFRM L470 W470 WH

Plafondframe voor inbouwmontage - Wit

Philips Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect

productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte

lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je

klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Philips Mini 300 LED

gen3 werkt met geavanceerde LED-armaturen met een intelligent

bewegingssensorsysteem, waardoor licht op aanvraag wordt geleverd en door

intelligent dimmen meer energie dan ooit wordt bespaard, terwijl het tegelijkertijd

zorgt voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid wanneer het nodig is.

De verlichtingsscenario&apos;s kunnen naar wens worden aangepast bij de

installatie of gedurende het gebruik van de producten. De optionele Philips Master-

Slavecombinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een

externe sensor overbodig. Eén Philips Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6

standaardarmaturen regelen, wat niet alleen een positieve impact op je investering

maakt, maar ook extra energie bespaart. Het Philips Mini 300 LED gen3-armatuur is

zo licht dat deze moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd, en de

instellingen van het armatuur kunnen eenvoudig vanaf de grond worden gewijzigd

met een smartphone of tablet zodat je niet meer op hoogte hoeft te werken. Met de

gratis Philips Mini 300 LED-app kun je zelfs de status van het armatuur aflezen

terwijl je stevig op de grond staat. De Philips Mini 300 LED gen3-armaturen in

inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder

overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten

omlaag brengt.

Product gegevens

Algemene informatie

Hoek 0°

Accessoirekleur Wit

Code productfamilie ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Waardeschaal Specificatie
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Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning - V

Line Frequency - Hz

Ingangsfrequentie - Hz

 

Mechanische eigenschappen en behuizing

Totale lengte 520 mm

Totale breedte 520 mm

Totale hoogte 92 mm

Totale diameter 0 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 92 x 520 x 520 mm

Materiaal Staal

 

Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse -

IK-classificatie IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]

Beschermingsklasse IEC -

 

Productgegevens

Full EOC 871869699769700

Productnaam voor bestelling ZBP333 CFRM L470 W470 WH

Bestelcode 99769700

Lokale code ZBP333CFRM47W47

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 1

Materiaalnummer (12NC) 910925865291

Volledige productnaam ZBP333 CFRM L470 W470 WH

EAN/UPC - Case 8718696997697

Maatschets

Mini 300 LED gen3
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