
TrueFashion
ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK

TrueFashion Compact - Alb superior cu CRI ≥ 90 - 3000 K - Power
supply unit - Unghi distributie 12° - BK

TrueFashion este o familie dedicată de spoturi LED care satisface nevoile specifice ale
magazinelor de tip fashion. Aceste spoturi miniaturizate, cu o capacitate de detaliere fină şi
curată, oferă un design contemporan şi se contopesc perfect în amenajarea de interior a
magazinului , conferindu-i un aspect personalizat. Această familie de spoturi oferă o
lumină de cea mai bună calitate cu ajutorul lentilelor inovatoare care optimizează
contrastele din magazin. Datorită variantelor de lumină pentru modă de la Philips,
dezvoltate special pentru a spori culorile şi calităţile vizuale, TrueFashion oferă o
experienţă superioară a luminii. De asemenea, TrueFashion susţine şi planurile dvs. de
extindere la nivel global deoarece este pregătită pentru certificări internaţionale. În plus, vă
oferim servicii de logistică dedicate şi o prezenţă locală în întreaga lume. Moda este o
industrie care evoluează rapid către un echilibru nou între magazinele online şi offline.
TrueFashion asigură o experienţă optimă pentru cumpărători, pe care reuşeşte să îi atragă
şi să îi captiveze şi, în acelaşi timp permite conectarea la tendinţele viitorului în materie de
iluminat pentru magazine deoarece se poate conecta la conceptele Philips pentru modă,
cum ar fi vitrinele dinamice şi EasyAim.

Catalog de date

General Information

Unghi de distribuţie sursă de lumină 120 °

Culoare sursă de lumină Alb superior cu CRI ≥ 90

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unităţi de echipament 1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator PSU [ Power supply unit]

Balast inclus Da

Tip de sistem optic 12 [ Unghi distributie 12°]

Lăţime flux luminos corp de iluminat 12°

Conectare Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cablu -

Clasă de protecţie IEC Clasa de siguranţă II

Test de incandescenţă Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate NO [ -]

Marcaj CE CE mark

Marcaj ENEC ENEC mark

Perioadă de garanţie 5 ani

Flux luminos constant No
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Număr de produse pe MCB 34

Marcaj RoHS RoHS mark

Product Family Code ST710T [ TrueFashion Compact]

 

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

Frecvenţă de intrare De la 50 până la 60 Hz

Curentul de pornire 18 A

Timp de pornire 0.25 ms

Factor de putere (min.) 0.9

 

Controls and Dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Nu

 

Mechanical and Housing

Material carcasă Aluminiu

Material reflector Policarbonat acoperit cu aluminiu

Material sistem optic Polycarbonate

Capac optic/material lentilă Polimetil metacrilat

Material fixare -

Capac optic/finisaj lentilă Transparent

Lungime totală 177 mm

Lăţime totală 80 mm

Inălţime totală 188 mm

 

Approval and Application

Cod protecţie împotriva infiltrărilor IP20 [ Protejat împotriva contactului cu

degetele]

Cod de protecţie împotriva impactului mecanic IK02 [ 0.2 J standard]

 

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos iniţial 1850 lm

Toleranţă flux luminos +/-10%

Randament luminos LED iniţial 70 lm/W

Valoare iniţială Temperatură de culoare corelată 3000 K

Valoare iniţială Indice de redare a culorii 90

Cromatică iniţială (0.42, 0.38) SDCM <3

Putere de intrare iniţială 26.5 W

Toleranţă consum de curent +/-10%

 

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life

50000 h

5 %

Viaţă utilă medie L70B50 70000 h

Viaţă utilă medie L80B50 50000 h

Viaţă utilă medie L90B50 25000 h

Întreţinere la un flux luminos la durata de viață

utilă de 100.000 h, la 25 °C

L80

 

Application Conditions

Interval temperatură ambientală +10 to +40 °C

Performance ambient temperature Tq 25 °C

Adecvat pentru comutare aleatorie Yes (relates to presence/ movement

detection and daylight harvesting)

 

Product Data

Cod complet produs 871869939208600

Nume comandă produs ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK

EAN/UPC - Produs 8718699392086

Cod de comandă 39208600

Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 1

Material nr. (12NC) 910500465153

Greutate netă (bucată) 0.610 kg

Cote

TrueFashion ST700T-ST721T

TrueFashion
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