
Savio TCS760/770
TCS760 2x80W/840 HFD ND AC-MLO

TCS760 - 2 pcs - 80 W - HF DALI - Without diffuser
element - Micro lentile Acrilat

Beneficiind de noua tehnologie optică cu micro-lentile patentată de
Philips, Savio este o gamă completă de corpuri de iluminat, care oferă
combinaţia ideală între design stilat şi performanţe optice, atât pentru
condiţii de iluminat la locurile de muncă, cât şi pentru iluminat general.
Savio oferă un aspect continuu al fluxului luminos, cu o impresie de
luminozitate uniformă şi confortabilă – o adevărată ‘suprafaţă de
lumină’. Sistemul optic cu micro-lentile constă dintr-o placă unică şi
este încorporat într-o carcasă de aluminiu anodizat natural, de înaltă
calitate. Savio asigură o distribuţie optimă a fluxului luminos şi control
complet al reflexiei, în conformitate cu ultimele norme pentru
iluminatul în birouri (EN 12464-1). Corpurile de iluminat Savio cu
Dynamic Lighting ne menţin activi prin crearea unei lumini artificiale
dinamice, care variază de-a lungul zilei sau este setată în funcţie de
preferinţe. Savio este disponibil într-o gamă completă: cu montare
suspendată, aparentă, încastrată, independentă sau pe perete.

Catalog de date

• Info general
Cod familie produse TCS760 [TCS760]
Număr lămpi 2 [2 pcs]
Cod familie lampă TL5 [TL5]
Putere lampă 80 W [80 W]
Cod culoare lampă 840 [Lumina rece 840]
Kombi K [Lampa inclusa]
Aparataj HFD [HF DALI]
Element optic ND [Without diffuser element]
Capac optic AC-MLO [Micro lentile Acrilat]
Iluminat de urgenţă No [-]
Unitate control
iluminat

No [-]

Siguranţă No [-]
Cablu No [-]
Clasă protecţie CLI [Safety class I]
Cod IP IP40 [Protectie la fire]
Folie protectie No [-]
Pregătit pentru insta-
lare

No [-]

Test conductori 650/5 [Temperature 650 °C, duration
5 s]

Marcaj inflamabilitate F [For mounting on normally
flammable surfaces]

Dispozitiv siguranţă No [-]
Marcă Comunitatea
Europeană

CE [CE mark]

Marcaj ENEC ENEC [ENEC mark]

• Electric
Tensiune alimentare 220-240 V [220 to 240 V]

• Mecanica
Configuraţie carcasă
2

No [-]

• Informatii produs
Cod comanda 560251 00
Cod produs 872790056025100
Denumire produs TCS760 2x80W/840 HFD ND AC-

MLO
Produs - Denumire
comanda

TCS760 2x80W/840 HFD ND AC-
MLO

Bucati per pachet 0
Pachete per box 1
Cod de bare per box
(EAN3)

8727900560251

Cod logistic - 12NC 910501373903
Masa neta per bucata 9.400 kg



Cote

TCS760 2x80W/840 HFD ND AC-MLO

Date fotometrice

TCS760 2xTL5-80W HFD ND AC-MLO
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