Zapustené bodové
svietidlo
Funkčné osvetlenie
POMERON STMIEVATEĽNÉ
070 3 W 40 K
Biela

8718696173787

Jedno svietidlo. Váš
vypínač. Tri nastavenia
svetla
Vytvorte tú správnu atmosféru vďaka zmene jasu. Stropné svietidlo
SceneSwitch od spoločnosti Philips vám umožní užívať si
nastavenia jasu dokonale prispôsobené každému okamihu.
Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná montáž,
potrebujete iba spínač, ktorý už máte namontovaný.
Zlaďte svoj interiér
• Dekoratívna kovová povrchová úprava
Svetelný efekt
• Jasný a presne zamierený svetelný lúč
Bezpečnosť
• Žiadne škodlivé UV žiarenie
Ovládanie
• Postupné stmievanie
Životnosť
• Dlhá životnosť až 15 000 hodín
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Hlavné prvky
Dekoratívna kovová povrchová úprava
Moderná kovová úprava je štýlovým
detailom.
Jasný a presne zamierený svetelný lúč
Osvetlite objekty, jedálenský stôl alebo
iné prvky interiéru a prilákajte tak
pozornosť k jednotlivým dekoratívnym
prevedeniam.

Žiadne škodlivé UV žiarenie
Výrobok je navrhnutý tak, aby
odstraňoval akékoľvek potenciálne
škodlivé UV žiarenie.
Postupné stmievanie
Vyberte si z rôznych úrovní stlmenia
svetla a vytvorte tak tú správnu
atmosféru.

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: biela
• Materiál: plast
Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Nastaviteľná bodová hlavica: áno
• Možnosť stlmenia diaľkovým
ovládaním: Nie
• Integrované LED: áno
• Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
• Ústredný prvok: áno
Vlastnosti svetla
• Uhol lúča: 30 stupeň (stupne)
• Index podania farieb (CRI): 80
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné
osvetlenie
• Typ: Bodové svietidlo
Spotreba energie
• Označenie energetickej účinnosti
(EEL): A+
Rozmery a hmotnosť výrobku
• Dĺžka výrezu: 7 cm
• Šírka výrezu: 7 cm
• Výška: 6,7 cm
• Dĺžka: 9 cm
• Netto hmotnosť: 0,103 kg
• Zapustená vzdialenosť: 3,5 cm
• Šírka: 9 cm

Servis
• Záruka: 2 roky
Technické špecifikácie
• Životnosť až: 15 000 h
• Priemer: 107,4 mm
• Celkový svetelný tok svietidla v
lúmenoch: 210
• Farba svetla: 4000
• Napájanie zo siete: 220-240
• Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
• LED: áno
• Zabudované LED: áno
• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 3
• Kód IP: IP20
• Trieda ochrany: Trieda II
Rozmery a hmotnosť balenia
• EAN/UPC - produkt: 8718696173787
• Netto hmotnosť: 0,105 kg
• Brutto hmotnosť: 0,170 kg
• Výška: 8,500 cm
• Dĺžka: 9,300 cm
• Šírka: 9,300 cm
• Materiál krytu (12NC): 915005808401

Dlhá životnosť až 15 000 hodín
LED technológia Philips predĺži
životnosť vášho výrobku až na 15 000
hodín.
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