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Interruptor final NG1HB-510-M
Euchner
NG1HB-510-M
079926

55,23 EUR incl. IVA**
mais Custos de envio

11 Dias* (DEU)

Descrição detalhada do artigo Interruptor final Descrição adicional do artigoQualidade excelente e convincente: O artigo oferecido é fabricado(a) por Euchner, o número de
artigo deste produto é EB10714705. Na nossa loja online da eibabo®, pode encontrar o produto na categoria de produtos Comutadores posição única no catálogo Material
elétrico. Adquira inovação e qualidade superior por um ótimo preço! Muitos clientes da eibabo® já optaram por adquirir este artigo popular. Infelizmente, para este artigo, ainda
não se encontram disponíveis quaisquer vistas 3D de alta resolução. O nosso estúdio interno de fotografia 3D já está a trabalhar nas imagens para este artigo. Não perca a
oportunidade de garantir este excelente produto da Euchner! De seguida, pode encontrar informações e dados adicionais sobre o produto: Número de artigo do fabricante:
NG1HB-510-M Número de encomenda do fabricante: 079926 Posição pautal: 85365019 Recomendações de produtos, acessórios opcionais e artigos alternativos Artigos que
costumam der igualmente adquiridosOs seguintes artigos populares costumam ser adquiridos pelos nossos clientes juntamente com Interruptor final, Euchner, NG1HB-510-M:
Comutador de carga de 3 polos 20A Eaton, T0-2-1/I1/SVB Atuador de comutação de 12 vezes com parâmetros muito grandes para automação residencial KNX EIBMARKT,
SA.12.16 Luva de extremidade de cabo 1mm² isolada Klauke, 471/8 Recomendações de artigos adicionais relevantesNa eibabo®, os seguintes artigos particularmente
populares costumam ser pesquisados e adquiridos juntamente com o produto Interruptor final: Borne de passagem 6,5mm 32A Weidmüller, SAK 4/35 Temporizador de
iluminação de escada 1min Eltako, TLZ12D-plus Cabo único núcleo 0,75mm² azul Diverse, H05V-K 0,75 dbl Eca Os temas que também costumam ser utilizados em relação à
pesquisa do artigo Interruptor final são: NG1HB-510-M, 079926 bem como Euchner. É costume encontrar produtos adicionais relacionados com este artigo através do termo
de pesquisa Comutadores posição única. Através da seguinte ligação, pode visualizar artigos adicionais do fabricante: Euchner. Interruptor final

AS SUAS VANTAGENS

COMÉRCIO INTERNACIONAL
Filme promocional da eibmarkt®

99% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
> 500 000 clientes em todo o mundo

DHL TRACK & TRACE
Acompanhamento do envio

GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
Prestável e 100% seguro

20 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Em vendas por catálogo em todo o mundo

CHAT AO VIVO DE PEDIDOS
Com histórico do pedido

PRAZO DE ENTREGA CÉLERE
Mercadoria em armazém

REEMBOLSO
No prazo de 14 dias

PROTEÇÃO DE DADOS
Garantia
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* Nota sobre indicação do prazo de entrega: dia = segunda a sexta-feira, exceto feriados na Baviera ou Saxónia. Também se realizam entregas de artigos aos sábados
(DHL).
** Os métodos de pagamento podem divergir em função do país. Todos os preços, incluindo o envio e taxas aduaneiras exclusivas ou outros custos adicionais (imposto
de importação) em entregas fora da UE.
eibabo® a loja de tecnologia para uma casa inteligente
eibabo® para encomendar na internet artigos eletrónicos baratos
eibabo® para comprar online artigos eletrónicos baratos

