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Suasana yang Anda
inginkan, di ujung jari
Anda
Ciptakan suasana yang tepat setiap waktu. Hanya dengan
beberapa kali mengeklik remote control, lampu plafon Philips LED
memberikan fleksibilitas dan kenyamanan untuk memilih di antara
rangkaian pengaturan lampu untuk setiap momen.

39097/10/C5

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: emas
• Bahan: logam
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Ruang
Keluarga & Kamar Tidur
• Gaya: Kontemporer
• Jenis: Lampu plafon
• EyeComfort: Y
Dimensi & berat produk
• Tinggi: 13,8 cm
• Panjang: 52 cm
• Berat bersih: 3,700 kg
• Lebar: 52 cm
Layanan
• Jaminan: 2 tahun

Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Total lumen output lampu: 1700 lm
• Stopkontak: Rentang 220 V - 240 V
• Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Kelas energi mencakup sumber
cahaya: LED bawaan
• Jumlah lampu: 1
• Termasuk lampu Watt: 40 W
• Lampu pengganti watt maksimum: 40
W
• Kode IP: IP20, perlindungan terhadap
benda yang lebih besar dari 12,5 mm,
tidak ada perlindungan terhadap air
• Kelas perlindungan: II - insulasi
ganda
• Sumber cahaya dapat diganti: Tidak
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 6947830435890
• Berat bersih: 3,700 kg
• Berat kotor: 6,910 kg
• Panjang: 0,000 mm
• Lebar: 0,000 mm
• Nomor bahan (12NC): 915005513001
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