Lubų šviestuvas
„CAVANAL“ 40 K SQ
balta
LED
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Vienas šviestuvas, jūsų
jungiklis, trys apšvietimo
nustatymai
„Philips Cavanal“ – tai klasikinis baltas lubinis šviesos diodų
šviestuvas, kuris tiks bet kokiame interjere ir užtikrins energiją
taupantį, kokybišką bei ilgalaikį apšvietimą. Kelių pakopų
pritemdymas padės pasirinkti jūsų nuotaikai tinkamą apšvietimo
lygį.
Lengva naudoti
• Glotni paviršiaus apdaila lengvam valymui
Šviesos efektas
• Tolygus šviesos paskirstymas
Tvarūs šviesos sprendimai
• Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 metų
Pažangus LED apšvietimas
• Daugiau šviesos srauto
Energijos taupymas
• Kaip sistemos dalis, įmontuotas šviesos diodas
• 80 % energijos taupymas
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Ypatybės
Paprasta prižiūrėti

Daugiau šviesos srauto
Aukštos kokybės šviesa ir didelis
šviesos našumas. Šviesos pluošto
kritimo kampas – 40°: puikiai tinka, kai
reikia apšviesti konkretų daiktą ar vietą.
Integruotas LED šviesos šaltinis

Tolygus šviesos paskirstymas

Ilgas naudojimo laikas

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti.
Su integruotuoju šviesos diodų šviesos
šaltiniu jums nereikės rūpintis priežiūra
ar lemputės keitimu, o patalpos jūsų
namuose bus puikiai apšviestos.
80 % energijos taupymas

Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti.
Šioje „Philips“ lemputėje panaudota
LED technologija, dėl kurios lemputė
tarnauja iki 15 000 val. (arba 15 metų,
jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3
val. per dieną, o jungsite / išjungsite ne
mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu
žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl
taisymo ar lemputės keitimo, o namai
bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Sutaupysite iki 80 % elektros energijos,
palyginti su standartiniais kaitinamųjų
lempučių šviesos šaltiniais.
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Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: plastikas
Papildoma funkcija / priedas
• Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
• Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne
• Integruota LED: Taip
• Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne
• Dekoratyvinis: Ne
Šviesos savybės
• Spalvos indeksas (CRI): 80
Kita
• Sukurta specialiai: svetainei ir
miegamajam, Praktiškas
• Stilius: Praktiškas
• Tipas: Lubų šviestuvas
• EyeComfort: Ne
Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 7 cm
• Ilgis: 29,8 cm
• Grynas svoris: 0,64 kg
• Plotis: 29,8 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai
Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 1600-800-160
• Šviesos spalva: 4000
• Elektros energija: 220-240
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Pridėtos lemputės galia vatais: 18
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12 mm, neapsaugota
nuo vandens
• Apsaugos klasė: I - įžeminta

Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Sukurta specialiai: svetainei ir
miegamajam, Praktiškas
• EAN/UPC – gaminys: 8718696169292
• Garantija: 5 metai
• Grynas svoris: 0,640 kg
• Medžiaga: plastikas
• Stilius: Praktiškas
• Grynasis svoris: 0,880 kg
• Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
• Spalvos indeksas (CRI): 80
• Tipas: Lubų šviestuvas
• Aukštis: 33,800 cm
• Aukštis: 7 cm
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• EyeComfort: Ne
• Ilgis: 7,900 cm
• Plotis: 33,400 cm
• Ilgis: 29,8 cm
• Grynas svoris: 0,64 kg
• Plotis: 29,8 cm
• Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 1600-800-160
• Šviesos spalva: 4000
• Integruota LED: Taip
• Elektros energija: 220-240
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Ne
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Pridėtos lemputės galia vatais: 18
• IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų,
didesnių negu 12 mm, neapsaugota
nuo vandens
• Apsaugos klasė: I - įžeminta
• Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne
• Dekoratyvinis: Ne
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