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Inteligentny element kontrolny MEG5121-6000
Merten
MEG5121-6000
4042811200497 EAN/GTIN

124,66 PLN z VAT**
plus Koszty wysyłki

11 dni* (DEU)

Zastosowanie Sterowanie odbiornikami elektrycznymi, Nadaje się do wkładki ściemniającej tak, Nadaje się do wkładu do żaluzji tak, Nadaje się do wkładki przełączającej tak, Z
osłoną nie, Materiał pozostałe, Jakość materiału pozostałe, Bezhalogenowy tak, Powierzchnia nieobrobiony, Wersja powierzchni nie dotyczy, Kolor pozostałe, Przezroczysty
nie, Z wyświetlaczem ledowym tak, Liczba przycisków 2, Liczba punktów uruchamiania 4Rozszerzony opis artykułu do: Inteligentny element kontrolny Dodatkowy opis
artykułuFunkcjonalne i solidne wykonanie! Oferowany tu artykuł został wyprodukowany przez firmę Merten, numer artykułu tego produktu to EB16518389. W sklepie eibabo®
produkt ten jest przyporządkowany do grupy produktów Element inteligentnego sterowania w katalogu Przełączniki i akcesoria. Zyskaj najwyższą jakość po rozsądnej cenie!
Popularny artykuł jest często kupowany przez klientów w naszym sklepie. Niestety dla tego artykułu nie dysponujemy jeszcze zdjęciami 3D w wysokiej rozdzielczości. Nasze
studio fotograficzne 3D pracuje nad zdjęciami tego artykułu. Kup teraz ten doskonały produkt od Merten. Poniższe zestawienie zawiera dalsze istotne informacje na temat tego
artykułu: Numer artykułu producenta: MEG5121-6000 EAN/GTIN: 4042811200497 Numer taryfy celnej: 85365080 Kraj pochodzenia artykułu: Łotwa Program producenta:
„System Design” Specyfika i właściwości Zastosowanie: Sterowanie odbiornikami elektrycznymi Nadaje się do wkładki ściemniającej: tak Nadaje się do wkładu do żaluzji: tak
Nadaje się do wkładki przełączającej: tak Bezhalogenowy: tak Powierzchnia: nieobrobiony Z wyświetlaczem ledowym: tak Liczba przycisków: 2 Liczba punktów uruchamiania:
4 Produkty rekomendowane, opcjonalne akcesoria i zamienniki Inne często kupowane artykułyOprócz artykułu Inteligentny element kontrolny, Merten, MEG5121-6000, wielu
klientów kupiło również te popularne artykuły: Inteligentny element kontrolny antracyt Gira, 536628 Inteligentny element kontrolny kremowy biały Jung, CD 1561.07 Inteligentny
element kontrolny biały Busch Jaeger, 6730-214 Inne ważne rekomendacjeKlienci, którzy kupili w sklepie eibabo® ten produkt Inteligentny element kontrolny, wyszukiwali i
kupowali często również te popularne artykuły: Inteligentny element kontrolny biały Berker, 85141139 Inteligentny czarny element sterujący do domowej automatyki radiowej
Jung, FM A 1561.07 SW Inteligentny element sterujący z brązu Jung, CD 1561.07 GB Artykuł Inteligentny element kontrolny jest często wyszukiwany w związku z...

TWOJE KORZYŚCI

HANDEL GLOBALNY
Film eibmarkt®

99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
> 500 000 klientów na świecie

DHL TRACK & TRACE
Śledzenie przesyłki

OBSŁUGA REKLAMACJI
Uczciwie i w 100% bezpiecznie

20 LAT DOŚWIADCZENIA
W globalnej sprzedaży wysyłkowej

CHAT DO ZLECENIA
Z historią zlecenia

KRÓTKI CZAS DOSTAWY
Towar magazynowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni

OCHRONA DANYCH
Gwarancja

© 1997-2020 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy
eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH.
eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding
* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty
dodatkowe (importowy podatek VAT).
eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

