Zapuštěné bodové
svítidlo
Funkční
POMERON DIM 070 3 W 40K
White

8718696173787

Jedno svítidlo, váš
vypínač a tři nastavení
světla
Upravte si jas podle nálady. Stropní svítidlo Philips SceneSwitch
LED nabízí tři úrovně jasu, které se skvěle hodí pro každou
příležitost. Není třeba stmívač ani další instalace – stačí použít
stávající vypínač.
Slaďte své interiéry
• Dekorativní metalická úprava
Světelný efekt
• Jasný a úzký paprsek
Bezpečnost
• Bez škodlivého UV záření
Ovládání
• Krokové stmívání
Odolnost
• Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

8718696173787

Přednosti
Dekorativní metalická úprava
Nadčasový kovový dekor dodává
modern nádech.

Bez škodlivého UV záření
Výrobek je navržen tak, aby eliminoval
jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

Jasný a úzký paprsek
Přitáhněte pozornost na jídelní stůl,
nebo jakýkoliv jiný prvek v interiéru
pomocí soustředěného světla.

Krokové stmívání
Navoďte si příjemnou atmosféru pro
daný okamžik pomocí různých úrovní
stmívání.

Specifikace
Design a provedení
• Barva: bílá
• Materiál: plast
Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Nastavitelné bodové světlo: Ano
• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne
• Integrované LED: Ano
• Obsahuje dálkové ovládání: Ne
• Střední díl: Ano
Charakteristika světla
• Vyzařovací úhel: 30 stupňů
• Index podání barev (CRI): 80
Různé
• Speciálně navrženo pro: Funkční
• Typ: Bodové svítidlo
Spotřeba elektrické energie
• Třída energetické účinnosti (EEL): A+
Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka výřezu: 7 cm
• Šířka výřezu: 7 cm
• Výška: 6,7 cm
• Délka: 9 cm
• Čistá hmotnost: 0,103 kg
• Vzdálenost zapuštění: 3,5 cm
• Šířka: 9 cm

Servis
• Záruka: 2 roky
Technické údaje
• Životnost až: 15 000 h
• Průměr: 107,4 mm
• Celkový světelný tok svítidla: 210
• Barva světla: 4000
• Napájení ze sítě: 220-240
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Příkon žárovky: 3
• Kód IP: IP20
• Třída ochrany: Třída II
Rozměry a hmotnost balení
• EAN/UPC – výrobek: 8718696173787
• Čistá hmotnost: 0,105 kg
• Hrubá hmotnost: 0,170 kg
• Výška: 8,500 cm
• Délka: 9,300 cm
• Šířka: 9,300 cm
• Číslo materiálu (12NC): 915005808401

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