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EB10812400

https://www.eibabo.nl/jung/intelligent-bedieningselement-brons-cd-1561.07-gb-eb10812400

Intelligent bedieningselement brons CD 1561.07 GB
Jung
CD 1561.07 GB
4011377964402 EAN/GTIN

15,87 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 Aluminium, Halogeenvrij ja, Oppervlak geanodiseerd/geëloxeerd, Uitvoering van het oppervlak glanzend,
Kleur goud-brons, Transparant nee, Met LED-aanduiding nee, Aantal toetsen 1, Aantal bedieningspunten 3Uitgebreide artikelbeschrijving voor Intelligent bedieningselement
brons Extra artikelbeschrijvingBreed scala aan functies! Het product wordt geproduceerd door Jung, bij ons wordt het product vermeld onder artikelnummer EB10812400. Het
product behoort tot de artikelgroep Intelligent bedieningselement en staat in de eibabo® shop-catalogus Schakelaarprogramma's. U krijgt een fantastisch artikel voor een
voordelige prijs! Dit populaire artikel wordt vaak door klanten in onze shop gekocht. Dit product heeft in onze shop een unieke 3D-afbeelding. Door de hoge resolutie van de
3D-afbeeldingen kunt u het product vanuit verschillende perspectieven bekijken en op het geheel inzoomen tot 700%. Ook u kunt nu voor dit uitstekende product van Jung
kiezen! Een overzicht met meer gegevens en informatie over het product vindt u hier: Artikelnummer fabrikant: CD 1561.07 GB EAN/GTIN: 4011377964402
Douanetariefnummer: 85389099 Land van herkomst van het artikel: Duitsland Fabrikantprogramma: "CD 500, CD plus" Specificaties en eigenschappen Toepassing: Besturing
van elektrische verbruikers Geschikt voor dimmer-basiselement Geschikt voor schakelaar-basiselement Met afdekking Halogeenvrij Oppervlak: geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering van het oppervlak: glanzend Kleur: goud-brons Aantal toetsen: 1 Aantal bedieningspunten: 3 Productaanbevelingen, optionele accessoires & alternatieve artikelen
Andere klanten kochten ook deze artikelenHeel vaak kopen onze klanten samen met Intelligent bedieningselement brons, Jung, CD 1561.07 GB ook de volgende populaire
artikelen: Rolluikbesturing verzonken gemonteerd Busch Jaeger, 6418 U Wisselschakelaar, drievoudig Gira, 012627 Dimmer-inbouw 50 ... 42VA Gira, 117600 Aanbeveling
voor andere relevante artikelenVaak worden bij eibabo® samen met Intelligent bedieningselement brons de volgende bijzonder populaire artikelen gezocht en gekocht: Frame
tweevoudig wit Gira, 021229 Frame 3-voudig wit Gira, 021329 Frame 4-voudig wit Gira, 021403 Vaak terugkomende, eveneens bij Intelligent bedieningselement brons
gezochte onderwerpen zijn: 1201 FBEELDING, FBEELDING 1201-1 en 1202 FBEELDING. Andere...
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