Downlight
Fungsional
Meson
Putih

8718696173336

Cahaya dan gaya yang
superior
Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED
donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah
Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.
Didesain untuk ruang tamu dan kamar tidur Anda
• Sempurna untuk bersantai dan berinteraksi
Mudah digunakan
• Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail
halus dan tidak mengganggu.
Efek cahaya
• Cahaya terang dengan distribusi seragam
Keamanan
• Tanpa radiasi UV berbahaya
Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa
dekade
• Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.
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Kelebihan Utama
Sempurna untuk bersantai dan
berinteraksi
Ruang tamu merupakan bagian inti
setiap rumah - tempat keluarga
berkumpul untuk menikmati waktu
santai dan tempat tamu berinteraksi.
Pencahayaan untuk ruang tamu dan
kamar tidur Anda harus fleksibel dan
mudah disesuaikan menurut
penggunaan yang berbeda sepanjang
hari. Penempatan sumber cahaya
berbeda yang cermat dan permainan
lapisan cahaya membantu
menciptakan suasana ruangan yang
luas dan memberikan rasa yang hangat
dan nyaman pada ruang tersebut.

Cocok untuk plafon rendah Desain
ramping
Cahaya terang dengan distribusi
seragam
Untuk mengoptimalkan pencahayaan
ruangan, pilih lampu dengan distribusi
seragam ini yang menyebarkan cahaya
secara merata ke seluruh sudut
ruangan.
Tanpa radiasi UV berbahaya
Produk ini didesain untuk
menghilangkan kemungkinan radiasi
UV berbahaya.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: plastik
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Kepala lampu yang dapat
disesuaikan: Tidak
• Dapat diredupkan dengan remote
control: Tidak
• Terintegrasi dengan LED: Y
• Termasuk remote control: Tidak
• Centerpiece: Y
Karakteristik cahaya
• Sudut berkas cahaya: 110 °
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Fungsional
• Jenis: Downlight
Dimensi & berat produk
• Panjang tampilan cahaya: 15 cm
• Lebar tampilan cahaya: 15 cm
• Tinggi: 4,7 cm
• Panjang: 16,5 cm
• Berat bersih: 0,131 kg
• Jarak resesi: 10,5 cm
• Lebar: 16,5 cm

Layanan
• Jaminan: 1 tahun
Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Diameter: 165 mm
• Total lumen output lampu: 1300
• Warna cahaya: 6500
• Stopkontak: 220-240
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Termasuk lampu Watt: 17
• Kode IP: IP20
• Kelas perlindungan: Kelas II

EyeComfort dengan Interlaced optics
Teknologi Interlaced optics
meningkatkan pengalaman
pencahayaan secara keseluruhan
dalam kehidupan Anda sehari-hari.
Dicetak dengan pola 3D untuk
membantu penyebaran cahaya,
teknologi lensa mikro menghasilkan
distribusi cahaya merata yang
mengurangi kesilauan secara signifikan.
Cahayanya tidak hanya lembut dan
nyaman di mata, namun juga dapat
meredistribusi cahaya agar tidak
menyilaukan di area pencahayaan.
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Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Dirancang khusus untuk: Fungsional
• EAN/UPC - produk: 8718696173336
• Jaminan: 1 tahun
• Sudut berkas cahaya: 110 °
• Berat bersih: 0,131 kg
• Panjang tampilan cahaya: 15 cm
• Bahan: plastik
• Berat kotor: 0,202 kg
• Lebar tampilan cahaya: 15 cm
• Kepala lampu yang dapat
disesuaikan: Tidak
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
• Jenis: Downlight
• Tinggi: 16,600 cm
• Tinggi: 4,7 cm
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Panjang: 5,600 cm
• Lebar: 16,600 cm
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• Panjang: 16,5 cm
• Berat bersih: 0,131 kg
• Jarak resesi: 10,5 cm
• Lebar: 16,5 cm
• Diameter: 165 mm
• Dapat diredupkan dengan remote
control: Tidak
• Total lumen output lampu: 1300
• Warna cahaya: 6500
• Terintegrasi dengan LED: Y
• Stopkontak: 220-240
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Termasuk lampu Watt: 17
• Kode IP: IP20
• Kelas perlindungan: Kelas II
• Termasuk remote control: Tidak
• Centerpiece: Y
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