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EB10874074

https://www.eibabo.nl/berker/intelligent-bedieningselement-17610004-eb10874074

Intelligent bedieningselement 17610004
Berker
17610004
4011334211327 EAN/GTIN

17,28 EUR incl. btw**
plus verzendkosten

11 dagen* (DEU)

Toepassing Besturing van elektrische verbruikers, Geschikt voor dimmer-basiselement ja, Geschikt voor jaloezieschakelaar-basiselement nee, Geschikt voor schakelaarbasiselement ja, Met afdekking ja, Materiaal Metaal, Materiaalproduct Roestvrij staal, Halogeenvrij ja, Oppervlak onbehandeld, Uitvoering van het oppervlak mat, Kleur
Roestvrij staal, RAL-nummer (gelijksoortig) 9022, Transparant nee, Met LED-aanduiding nee, Aantal toetsen 1, Aantal bedieningspunten 2Uitgebreide artikelbeschrijving voor
Intelligent bedieningselement Extra artikelbeschrijvingGrote gebruikswaarde en fantastische kwaliteit. Het product wordt geproduceerd door Berker, bij ons wordt het product
vermeld onder artikelnummer EB10874074. In de eibabo® catalogus Schakelaarprogramma's kunt u het product in de artikelgroep Intelligent bedieningselement vinden. Bij dit
artikel zullen de prijs en kwaliteit u helemaal overtuigen! Dit populaire artikel wordt vaak door klanten in onze shop gekocht. Voor dit artikel zijn helaas zijn nog geen 3Dweergaven met hoge resolutie beschikbaar. Onze interne 3D-fotostudio werkt momenteel nog aan de productafbeeldingen voor dit artikel. Reserveer ook dit uitstekende
product van Berker! In de volgende lijst vindt u meer relevante informatie over dit artikel: Artikelnummer fabrikant: 17610004 EAN/GTIN: 4011334211327 Douanetariefnummer:
85365080 Land van herkomst van het artikel: Duitsland Fabrikantprogramma: "ARSYS" Specificaties en eigenschappen Toepassing: Besturing van elektrische verbruikers
Geschikt voor dimmer-basiselement Geschikt voor schakelaar-basiselement Met afdekking Halogeenvrij Oppervlak: onbehandeld Uitvoering van het oppervlak: mat Kleur:
Roestvrij staal RAL-nummer (gelijksoortig): 9022 Aantal toetsen: 1 Aantal bedieningspunten: 2 Productaanbevelingen, optionele accessoires & alternatieve artikelen Andere
klanten kochten ook deze artikelenHeel vaak kopen onze klanten samen met Intelligent bedieningselement, Berker, 17610004 ook de volgende populaire artikelen:
Telecommunicatiekabel 8x0,8mm Diverse, BMKJYSTY 4x2x0,8Eca Centrale afdekplaat UAE / IAE (ISDN) Busch Jaeger, 1803-02-214 Elektronisch schakelrelais en HV ACrelais Berker, 2906 Aanbeveling voor andere relevante artikelenDeze nuttige artikelen zijn ook bijzonder in trek en worden vaak samen met Intelligent bedieningselement
gezocht en gekocht: Frame 1-voudig wit Gira, 0211201 Besturingselement UAE / IAE (ISDN) Gira, 0270112 Stopcontact Gira, 117003 Het artikel Intelligent bedieningselement
wordt vaak gezocht bij de volgende onderwerpen: ARSYS, Lichte besturingselement BLC Berker, maar ook Het...

UW VOORDELEN

WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®

99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd

DHL TRACK & TRACE
Zending volgen

AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig

20 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business

ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie

KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen

RESTITUTIE
Binnen 14 dagen

PRIVACY
Garantie

© 1997-2020 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland
eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com
GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding
* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL,
Maandag tot zaterdag).
** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de
EU.
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