Nr zamówienia w sklepie

05.04.2020/21:28

EB10836277

https://www.eibabo.pl/jung/inteligentny-element-kontrolny-bialy-as-1565.07-ww-eb10836277

Inteligentny element kontrolny biały AS 1565.07 WW
Jung
AS 1565.07 WW
4011377020382 EAN/GTIN

70,12 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 nie, Nadaje się do wkładki przełączającej tak, Z
osłoną tak, Materiał Tworzywo sztuczne, Jakość materiału Duroplast, Bezhalogenowy tak, Powierzchnia pozostałe, Wersja powierzchni błyszcząc, Kolor biały, Numer RAL
(podobny) 9010, Przezroczysty nie, Z wyświetlaczem ledowym nie, Liczba przycisków 2, Liczba punktów uruchamiania 6Rozszerzony opis artykułu do: Inteligentny element
kontrolny biały Dodatkowy opis artykułuPołączenie innowacji i jakości: Oferowany artykuł jest produkcji firmy Jung, artykuł ten można znaleźć pod numerem artykułu
EB10836277. W katalogu eibabo® Przełączniki i akcesoria produkt ten można znaleźć w grupie produktów Element inteligentnego sterowania. To doskonały artykuł za
rozsądną cenę! Ten artykuł jest bardzo popularny oraz często wyszukiwany i kupowany w sklepie eibabo®. Produkt ten opatrzyliśmy naszymi oryginalnymi zdjęciami w
wysokiej rozdzielczości. Dzięki tym wyjątkowym zdjęciom 3D możesz obejrzeć produkt z każdej strony. Kup teraz ten topowy produkt od Jung! Poniższe zestawienie zawiera
dalsze istotne informacje na temat tego artykułu: Numer artykułu producenta: AS 1565.07 WW EAN/GTIN: 4011377020382 Numer taryfy celnej: 85389099 Kraj pochodzenia
artykułu: Niemcy Program producenta: „AS 500” Specyfika i właściwości Zastosowanie: Sterowanie odbiornikami elektrycznymi Nadaje się do wkładki ściemniającej: tak
Nadaje się do wkładki przełączającej: tak Z osłoną: tak Bezhalogenowy: tak Wersja powierzchni: błyszcząc Kolor: biały Numer RAL (podobny): 9010 Liczba przycisków: 2
Liczba punktów uruchamiania: 6 Produkty rekomendowane, opcjonalne akcesoria i zamienniki Inne często kupowane artykułyWielu klientów, którzy kupili artykuł Inteligentny
element kontrolny biały, Jung, AS 1565.07 WW, kupiło również te popularne artykuły: Wejście binarne 4-krotne dla automatyki domowej KNX Gira, 111900 Rama 1-krotnie
biała Gira, 021103 Biometryczny system kontroli admitancji Ekey, 101 313 Inne ważne rekomendacjeKlienci, którzy kupili w sklepie eibabo® ten produkt Inteligentny element
kontrolny biały, wyszukiwali i kupowali często również te popularne artykuły: Rama 2-krotnie biała Gira, 021203 Element sterujący UAE / IAE (ISDN) Gira, 027003 Podstawowy
element z centralną pokrywą Gira, 027603 Często wyszukiwane tematy dotyczące artykułu Inteligentny element kontrolny biały to również: AS 1565.07 WW, Jung lub...

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

