Süvik-kohtvalgusti
Funktsionaalne
POMERON DIM 070 3W 40K
Valge

8718696173787

Üks valgusti. Teie lüliti.
Kolm valguse seadistust.
Looge õige meeleolu eredust muutes. Philips SceneSwitchi LEDlaevalgustitega saate valida kolme ereduse vahel, mis sobivad
täiuslikult igaks hetkeks. Pole vaja ei hämardit ega lisapaigaldisi –
vajate vaid juba olemasolevat lülitit.
Sobitage oma sisekujundusega
• Dekoratiivne metallviimistlus
Valgusefekt
• Ere ja fokusseeritud valgusvihk
Ohutus
• Ei erita kahjulikku UV-kiirgust
Juhtseadis
• Astmeline hämardus
Kestvus
• Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

8718696173787

Esiletõstetud tooted
Dekoratiivne metallviimistlus
Kaasaegne metallviimistlus lisab
modernsust.
Ere ja fokusseeritud valgusvihk
Suunake tuli objektidele, söögilauale ja
muudele siseelementidele, et tõmmata
tähelepanu erilisele stiilile.

Ei erita kahjulikku UV-kiirgust
Toode on disainitud nii, et see hoiaks
ära potentsiaalselt kahjulikku UVkiirgust.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie
toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Astmeline hämardus
Valige erinevate hämardustasemete
vahel, et luua igasse hetke õige
meeleolu.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: valge
• Materjal: plast

Hooldus
• Garantii: 2 aastat

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Kohandatav kohtvalgus lambipeas:
Jah
• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
• Integreeritud LED: Jah
• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
• Keskvalgusti: Jah
Valgusti omadused
• Valgusvihu nurk: 30 °
• Värviedastusindeks (CRI): 80
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Funktsionaalne
• Tüüp: Kohtvalgusti
Toote mõõtmed ja kaal
• Väljalõike pikkus: 7 cm
• Väljalõike laius: 7 cm
• Kõrgus: 6,7 cm
• Pikkus: 9 cm
• Kaal pakendita: 0,103 kg
• Kaugus õõnsuses: 3,5 cm
• Laius: 9 cm

Väljalaske kuupäev:
2021-09-13
Versioon: 0.116

Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
• Läbimõõt: 107,4 mm
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
210
• Valguse värv: 4000
• Toiteallikas: 220-240
• Hämardatav valgusti: Ei
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• Komplekti kuulub elektrilamp: 3
• IP-kood: IP20
• Kaitseklass: II klass
Pakendi mõõtmed ja kaal
• EAN/UPC – toode: 8718696173787
• Kaal pakendita: 0,105 kg
• Brutokaal: 0,170 kg
• Kõrgus: 8,500 cm
• Pikkus: 9,300 cm
• Laius: 9,300 cm
• Materjali number (12NC):
915005808401
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