Laevalgusti
CAVANAL 40 K
valge
LED
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Üks valgusti. Teie lüliti.
Kolm valguse seadistust.
Philips Cavanal LED-laevalgusti on klassikaline valge valgusti, mis
sobib igasse interjööri energiasäästlikuks, kvaliteetseks ja
kauakestvaks valgusallikaks. Valige astmelise hämardamise abil
kodus erinevate meeleolude jaoks sobiv heledus.
Kergesti kasutatav
• Sile pinnaviimistlus mugavaks puhastamiseks
Valgusefekt
• Valguse ühtlane jaotumine
Säästlikud valgustuslahendused
• Pikk tööiga - kuni 15 aastat
Täiuslik LED-lamp
• Kõrge valgusvoog
Energiasääst
• Sisseehitatud LED, süsteemi osa
• 80% energiasäästu
Kolm valguse seadistust
• Muutke õhustikku olemasoleva valgusti lüliti ühe vajutusega
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Esiletõstetud tooted
Lihtne hooldada

Kõrge valgusvoog
Kvaliteetne valgus tugeva valgusvooga.
Valgusvihu nurk on 40° – täiuslik
kohtvalgusti jaoks.
Integreeritud LED-valgusallikas

Valguse ühtlane jaotumine

Valgusallikas, mida saate usaldada.
Sisseehitatud LED-valgusallikaga ei
pea te muretsema hoolduse või
lambipirni vahetamise pärast ja kodus
on täiuslik valgus.
Pikk tööiga

80% energiasäästu

Valgusallikas, mida võite usaldada.
Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud
LED-id kestavad kuni 15000 tundi (see
võrdub 15 aastaga, kui kasutusaeg
päevas on keskmiselt kolm tundi ning
sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt
13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult
valgustatud kodus pole vaja muretseda
valgusti hoolduse ega lambi
vahetamise pärast.

Kuni 80% energiasäästu võrreldes
standardsete hõõglampidega.
SceneSwitch 3 valgustuse seadistus
Hämardage valgustus SceneSwitch
Brightness Change'i abil ilma hämardit
kasutamata. Valige lihtsasti kolme
heleduse vahel, kasutades juba
olemasolevat lülitit.
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: plast
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
• Integreeritud LED: Jah
• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
• Keskvalgusti: Ei
Valgusti omadused
• Värviedastusindeks (CRI): 80
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Elu- ja magamistuba, Funktsionaalne
• Stiliseerige: Funktsionaalne
• Tüüp: Laevalgusti
• EyeComfort: Ei
Toote mõõtmed ja kaal
• Kõrgus: 6,7 cm
• Pikkus: 35 cm
• Kaal pakendita: 0,655 kg
• Laius: 35 cm

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
• Läbimõõt: 350 mm
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
1600-800-160
• Valguse värv: 4000
• Toiteallikas: 220-240
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• Komplekti kuulub elektrilamp: 18
• IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui
12 mm osakeste eest, veevastane
kaitse puudub
• Kaitseklass: I – maandatud
Pakendi mõõtmed ja kaal
• EAN/UPC – toode: 8718696169278
• Kaal pakendita: 0,627 kg
• Brutokaal: 0,954 kg
• Kõrgus: 391,000 mm
• Pikkus: 73,000 mm
• Laius: 386,000 mm
• Materjali number (12NC):
915005676501

Hooldus
• Garantii: 5 aastat
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