inbouwunits »

Pix kantoor
Pix kantoor is voorzien van een 230V aansluitsnoer van 0,2

Inbouwunit Pix

meter voorzien van een Wieland GST18-3 stekker en wordt
geleverd met een zwarte en witte oplegrand.

Voor Pix kantoor kunnen koppel- en aansluitsnoeren in
verschillende lengten kunnen apart besteld worden. Alle
overige aansluitingen waaronder data, HDMI, USB 3.0 en
audio zijn bus – bus verbindingen. Dit betekent dat u zonder
gereedschap simpelweg de aansluitingen realiseert met prefab
kabels.

Materiaal

Polyamide PA6

Een aanvulling op het interieur én uitbreiding van de 230V,

Kleur

data, - en multimedia aansluiting; de Pix van het fabricaat
Bachmann biedt dit samen in één product. De enkelvoudige,
ronde inbouwunit heeft een geringe inbouwdiepte en is
leverbaar met een oplegrand in verschillende kleuren. Hierdoor
kan dit product in iedere denkbare situatie worden toegepast;

Standaard uitvoering
 zwart RAL9005;
 wit RAL9010;
 RVS look

van bureau tot kast en van badkamer tot keuken. De oplegrand
is ook na installatie omwisselbaar óf te vervangen door een
variant met afsluitbaar deksel. Hierdoor kan de unit gemakkelijk
worden aangepast op een verandering van de inrichting. Het
ronde design maakt dat deze unit eenvoudig in een gat van Ø
56 mm van bovenaf te monteren is.

Set oplegranden
 geel RAL1028;
 rood RAL3020;
 groen RAL6018;
 blauw RAL5015;
 roze RAL4003.

Uitvoeringen
De Pix heeft een enkelvoudige behuizing met ruimte voor één

Afmetingen

Wcd of maximaal twee data en/of multi-media aansluiting(en).
Pix wordt standaard geleverd in een keuken – en kantoor

Buitenmaat oplegrand: Ø 68 mm

uitvoering;
Uitsparing:
Pix keuken
Pix keuken is voorzien van een 230V aansluitsnoer van 2 meter
voorzien van een los bijgeleverde stekker en wordt geleverd

Freesmaat: Ø 56 mm
Inbouwdiepte frame: 50 mm
Tolerantie is + 0,5 mm

met een zwarte, witte en RVS look oplegrand.
Verpakkingseenheid

Per stuk

Artikelnummer

U kiest een inbouwframe op basis van de gewenste
aansluiting(en). In één Pix past: 1 x 230V; 1 x VGA/audio; 1 x
VGA, 2 x data; 1 x data + 1 x HDMI; 1 x USB + 1 x data, 1 x
HDMI + 1 x Audio 3,5 mm. Dit zijn enkele voorbeeld
combinaties. U kunt er van uitgaan dat een data, HDMI, USB
en Audio aansluiting in iedere gewenste combinatie past.
In onderstaande overzichten gaan we uit van een randaarde
stopcontact zoals toegepast in Nederland.

Pix in lounge ruimte
Pix kantoor

Artikelnummer

1 x 230V – oplegrand zwart & wit –
0,2m GST

926.000

1 x leeg – oplegrand zwart & wit (los

926.010

bijgeleverd

Pix keuken

Artikelnummer

1 x 230V – oplegrand zwart, wit &
RVS look – 2m RA

926.001

Accessoires

Artikelnummer

Pix deksel sets
Set oplegranden – 1 x geel + 1 x rood

Bijlage

+ 1 x groen + 1 x blauw + 1 x roze

926.200

Deksel set RVS look

926.100

Deksel set zwart

926.101

Deksel set wit

926.102

Pix set gekleurde oplegranden

