Foco encastrável
Funcional
MESON
Branco

8718696173756

Luz LED confortável
para os olhos
As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto
dos seus olhos.
Fácil de experimentar
• Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e
discreto.
Efeito de luz
• Luz brilhante e uniforme
Segurança
• Sem radiações UV prejudiciais
Montagem
• Controlador com conector integrado para uma instalação fácil.
Duração
• Vida útil longa até 15.000 horas

8718696173756

Destaques
Adequada para tetos baixos Design
estreito
Luz brilhante e uniforme
A luz é nítida e distribuída
uniformemente em todo o espaço de
forma fiável.
Sem radiações UV prejudiciais
O produto foi concebido para eliminar
quaisquer radiações UV
potencialmente prejudiciais.

Controlador com conector integrado
para uma instalação fácil.
Permite uma instalação segura e fácil
sem necessidade de conhecimentos ou
ligações.
Vida útil longa até 15.000 horas
A tecnologia LED da Philips expande a
vida útil do seu produto até 15.000
horas.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: plástico
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Não
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Não
• LEDs integrados: Sim
• Controlo remoto incluído: Não
• Peça de centro: Sim
Características da luz
• Ângulo de feixe: 110 °
• Índice de restituição cromática (IRC):
80
Diversos
• Concebida especialmente para:
Funcional
• Tipo: Iluminação descendente
Consumo de energia
• Etiqueta de eficiência energética
(EEL): A+
Dimensões e peso do produto
• Comprimento da cavidade: 20 cm
• Largura da cavidade: 20 cm
• Altura: 4,7 cm
• Comprimento: 21,5 cm
• Peso líquido: 0,31 kg
• Distância de encastramento: 10,5 cm
• Largura: 21,5 cm

Assistência
• Garantia: 1 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Diâmetro: 215 mm
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
2550
• Cor da luz: 4000
• Alimentação elétrica: 220-240
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Candeeiro compatível com
lâmpada(s) da classe: A+
• Potência da lâmpada incluída: 24
• Código IP: IP20
• Classe de proteção: Classe II
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696173756
• Peso líquido: 0,215 kg
• Peso bruto: 0,305 kg
• Altura: 21,900 cm
• Comprimento: 21,800 cm
• Largura: 5,800 cm
• Número de material (12NC):
915005807301

8718696173756

Data de publicação:
2021-03-02
Versão: 0.297

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não
fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão
ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável
por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas
neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não
constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em
contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são
marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.
www.lighting.philips.com

