Stropné svietidlo
CAVANAL 40K
biela
LED
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Jedno príslušenstvo, váš
vypínač, tri nastavenia
svetla
Stropné svietidlo Philips Cavanal LED je klasické biele svietidlo,
ktoré sa hodí do akéhokoľvek interiéru na zaistenie energeticky
účinného, vysoko kvalitného a dlhotrvajúceho svetla. Vďaka
postupnému stmievaniu si vyberte požadovaný jas na vytvorenie
rôznych nálad v domácnosti.
Jednoduché používanie
• Hladký povrch na jednoduché čistenie
Svetelný efekt
• Rovnomerné rozptýlenie svetla
Dlhodobé riešenia osvetlenia
• Dlhá prevádzková doba až 15 rokov
Špičkové svetlo LED
• Vysoký svetelný výkon
Úspora energie
• Vstavané svietidlo LED ako súčasť systému
• 80 %-ná úspora energie
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Tri nastavenia osvetlenia
• Zmeňte atmosféru stlačením svojho existujúceho vypínača
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Hlavné prvky
Jednoduchá údržba

Vysoký svetelný výkon
Vysoko kvalitné svetlo so silným
svetelným výkonom. Svetlo svieti pod
uhlom vyžarovania 40 ° – ideálnym
uhlom pre bodové osvetlenie.
Integrovaný svetelný zdroj LED

Rovnomerné rozptýlenie svetla

Dlhá prevádzková doba

Svetelný zdroj, ktorému môžete
dôverovať. V prípade integrovaného
svetelného zdroja LED sa nemusíte
obávať údržby či výmeny svietidla a
môžete sa doma tešiť z dokonalého
osvetlenia.
80 %-ná úspora energie

Svetelný zdroj, ktorému môžete
dôverovať. Integrované diódy LED
použité v tomto svietidle LED značky
Philips vydržia svietiť až 15 000 hodín
(čo je pri priemernom využití
3 hodiny/deň až 15 rokov pri min.
13 000 cykloch zapnutia/vypnutia). Je
naozaj skvelé vedieť, že sa o údržbu a
výmenu žiarovky nemusíte starať a
môžete si vychutnávať dokonalú
atmosféru domova.

Až 80 % úspora energie v porovnaní s
bežnými žiarovkovými svetelnými
zdrojmi.

SceneSwitch, 3 nastavenia osvetlenia
Stlmte vaše svetlá bez nutnosti
použitia stmievača so SceneSwitch
zmenou jasu. Jednoducho prepínajte
medzi tromi úrovňami jasu pomocou
vášho pôvodného vypínača.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: biela
• Materiál: plast
Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
• Možnosť stlmenia diaľkovým
ovládaním: Nie
• Integrované LED: áno
• Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
• Ústredný prvok: Nie
Vlastnosti svetla
• Index podania farieb (CRI): 80
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a
spálňa, Funkčné osvetlenie
• Štýl: Funkčné osvetlenie
• Typ: Stropné svietidlo
• EyeComfort: Nie
Rozmery a hmotnosť výrobku
• Výška: 6,7 cm
• Dĺžka: 35 cm
• Netto hmotnosť: 0,655 kg
• Šírka: 35 cm

Technické špecifikácie
• Životnosť až: 15 000 h
• Priemer: 350 mm
• Celkový výstup svietidla v lúmenoch:
1600-800-160
• Farba svetla: 4000
• Napájanie zo siete: 220-240
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
• LED: áno
• Zabudované LED: áno
• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 18
• Kód IP: IP20, ochrana proti
predmetom väčším než 12 mm, žiadna
ochrana proti vode
• Trieda ochrany: I – s uzemnením
Rozmery a hmotnosť balenia
• EAN/UPC - produkt: 8718696169278
• Netto hmotnosť: 0,627 kg
• Brutto hmotnosť: 0,954 kg
• Výška: 391,000 mm
• Dĺžka: 73,000 mm
• Šírka: 386,000 mm
• Materiál krytu (12NC): 915005676501

Servis
• Záruka: 5 rokov

Dátum vydania: 2021-01-12
Verzia: 0.590

© 2021 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify
neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti
uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo
spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto
dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť
žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí
spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované
ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

