Downlight
Funkční
MARCASITE
White
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Nezbytné osvětlení pro
zářivý domov
Štíhlé a elegantní stropní svítidlo Philips Marcasite LED se ideálně
hodí pro nízké stropy. Vyzařuje měkké světlo, které dokonale
zvýrazní důležitá místa v domácnosti. Minimalistický vzhled je
korunován nádherným světlem.
Udržitelné řešení osvětlení
• Šetřící energii
Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici
• Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru
Odolnost
• Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

8718696163771

Přednosti
Šetřící energii

Oproti ostatním běžným žárovkám tato
úsporná žárovka Philips šetří energii, a
tak vám pomáhá šetřit vaše peníze
i životní prostředí.
Vytvořte stylovou atmosféru
Svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo
nejmodernější požadavky, trendy a
styly, takže bezproblémově zapadne
do vašeho interiéru a vytvoří
atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

Specifikace
Design a provedení
• Barva: bílá
• Materiál: kov/plast
Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Nastavitelné bodové světlo: Ne
• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne
• Integrované LED: Ano
• Součástí je dálkové ovládání: Ne
• Střední díl: Ano
Charakteristika světla
• Vyzařovací úhel: 110 stupňů
• Index podání barev (CRI): 80
Různé
• Speciálně navrženo pro: Funkční
• Styl: Funkční
• Typ: Zapuštěné bodové svítidlo
• EyeComfort: Ano
Spotřeba elektrické energie
• Třída energetické účinnosti: A+
Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka výřezu: 20 cm
• Šířka výřezu: 20 cm
• Výška: 2,7 cm
• Délka: 21 cm
• Čistá hmotnost: 0,357 kg
• Vzdálenost zapuštění: 5,5 cm
• Šířka: 21 cm

Servis
• Záruka: 5 let
Technické údaje
• Životnost až: 15 000 h
• Světelný zdroj odpovídá klasické
žárovce s výkonem: 133 W
• Průměr: 210 mm
• Celkový světelný výkon svítidla: 2100
• Technologie žárovky: LED, 240 V
• Barva světla: 4000
• Napájení ze sítě: 220-240
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Počet žárovek: 1
• Žárovka v balení: 21
• Maximální příkon náhradní žárovky:
21 W
• Kód IP: IP20
• Třída ochrany: Třída II
Rozměry a hmotnost balení
• EAN/UPC – výrobek: 8718696163771
• Čistá hmotnost: 0,357 kg
• Hrubá hmotnost: 0,438 kg
• Výška: 217,000 mm
• Délka: 35,000 mm
• Šířka: 215,000 mm
• Číslo materiálu (12NC): 915005508601

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin
Technologie Philips LED prodlužuje
životnost výrobku až na 15 000 hodin.
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