
EFix cu montare aparentă
TCS260
TCS260 2x54W/830 HFS C6 SI

TCS260 - 2 pcs - 54 W - HF Standard - Sistem oglindat
dublu parabolic inchis

Gama de corpuri de iluminat EFix TL5 reprezintă o soluţie de iluminat
performantă, cu preţ accesibil, care permite realizarea unor economii
semnificative de energie atunci când instalaţiile vechi sunt înlocuite cu
tehnologii Philips de ultimă oră. Performanţele optice ale acestei game
respectă cele mai recente norme pentru iluminat în spaţii de birouri
EN-12464, asigurând o calitate superioară a iluminatului, indiferent de
aplicaţie. Utilizate împreună cu aparatajul de înaltă frecvenţă, lămpile
Philips MASTER TL5 permit realizarea unor economii de energie
semnificative. Aceste economii pot fi realizate în continuare prin
utilizarea unui controller de lumină diurnă Luxsense, integrat în corpul
de iluminat. Designul practic al gamei EFix combină corpurile pentru
montaj aparent cu cele suspendate. Datorită capacului demontabil,
intensitatea fluxului luminos poate fi uşor ajustată, pentru a se obţine
iluminat direct sau direct/indirect. EFix este dotat cu surse de iluminat
şi este pregătit pentru instalare, reducându-se astfel timpul dedicat
instalării. Corpurile EFix încastrate completează gama de corpuri de
iluminat Philips pentru aplicaţii generale în birouri şi magazine.

Catalog de date

• Info general
Cod familie produse TCS260 [TCS260]
Număr lămpi 2 [2 pcs]
Cod familie lampă TL5 [TL5]
Putere lampă 54 W [54 W]
Cod culoare lampă 830 [Lumina calda 830]
Kombi K [Lampa inclusa]
Aparataj HFS [HF Standard]
Optică C6 [Sistem oglindat dublu parabolic

inchis]
Capac optic No [-]
Iluminat de urgenţă No [-]
Unitate control
iluminat

No [-]

Cablaj intern STD [Standard]
Clasă protecţie CLI [Safety class I]
Cod IP IP20 [Protectie la deget]
Culoare SI [Argintiu]
Marcaj inflamabilitate F [For mounting on normally

flammable surfaces]
Marcă Comunitatea
Europeană

CE [CE mark]

• Caracteristici tehnice iluminat
Distribuţie luminoasă DIR [Distributie directa]

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

• Mecanica
Configuraţie carcasă BV [Basic version]

• Informatii produs
Cod comanda 611908 00
Cod produs 872790061190800
Denumire produs TCS260 2x54W/830 HFS C6 SI
Produs - Denumire
comanda

TCS260 2x54W/830 HFS C6 SI

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

8727900611908

Cod logistic - 12NC 910402381812
Masa neta per bucata 3.200 kg
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