
Chấn lưu HID Công
suất cao cho bóng đèn
SON/MH
BSN 1000L 302I

Chấn lưu điện từ (HID Tiêu chuẩn) đã thấm nhiễm, có cấu tạo từ đồng/sắt, để sử dụng

kết hợp với kích đèn bên ngoài cho các bóng đèn HID

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Thương hiệu PHILIPS PLEX

 

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 230 V

Tần số dòng 50 Hz

Tần số đầu vào 50 Hz

 

Đi dây

Loại đầu nối Đinh vít

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Dấu phê duyệt Dấu CE Chứng nhận CCC

 

Thông số sản phẩm

Full EOC 697480505005500

Tên sản phẩm khác BSN 1000L 302I

Mã đơn hàng 913710106742

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 1

Mã số chất liệu (12NC) 913710106742

Trọng lượng thực 8,700 kg

Tên sản phẩm đầy đủ BSN 1000L 302I

EAN/UPC - Trường hợp 6974805050062

Tài liệu thông số kỹ thuật, 2023, Tháng 4 15 dữ liệu có thể thay đổi

LightingLighting



Bản vẽ kích thước
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Product D1 C1 A1 A2 B1

BSN 1000L 302I 7 mm 102,0 mm 183 mm 134,5 mm 117,0 mm

Chấn lưu HID Công suất cao cho bóng đèn SON/MH

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính

xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa
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thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở
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