Спот осветление за
вграждане
Функционални
POMERON ДИМИРАНЕ 070 5W
40K
Бяло

8718696173800

Едно осветително тяло.
Ваш ключ. Три
настройки за
осветление
Създайте правилното настроение чрез промяна на яркостта.
Светодиодното таванно осветление на Philips SceneSwitch ви
позволява да се насладите на три настройки за яркост, които са
идеални за всеки момент. Не се изисква димер или допълнителна
инсталация - всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ
ключ.
Допълнете своя интериор
• Декоративно метално покритие
Светлинен ефект
• Ярък и фокусиран лъч
Безопасност
• Без вредни ултравиолетови лъчи
Бутон
• Постъпково регулиране на светлината
Издръжливост
• Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

8718696173800

Акценти
Декоративно метално покритие
Съвременният метален завършек
добавя модерна нотка.
Ярък и фокусиран лъч
Фокусирайте светлината върху
предмети, масата за хранене или друг
интериор, за да привлечете вниманието
към конкретни стилове.

Без вредни ултравиолетови лъчи
Продуктът е проектиран да елиминира
всякакъв вид потенциално вредни
ултравиолетови лъчи.
Постъпково регулиране на светлината
Изберете от различни нива на
затъмняване, за да създадете
подходящото настроение за момента.

Спецификации
Дизайн и покритие
• Цвят: бяло
• Материал: метал/пластмаса
Включена допълнителна функция/
аксесоар
• Регулируемо спот тяло: Да
• Димируеми с дистанционно
управление: Не
• Вграден LED: Да
• Включено дистанционно управление:
Не
• В средата на стаята: Да
Характеристики на светлината
• Ъгъл на лъча: 30 градус(a)
• Индекс на предаване на цветове
(CRI): 80
Разни
• Специално предназначено за:
Функционални
Потребявана електроенергия
• Скала за енергийна ефективност: A+
Размери и тегло на продукта
• Дължина на контура: 7 cm
• Ширина на контура: 7 cm
• Височина: 6,7 cm
• Дължина: 9 cm
• Нето тегло: 0,113 kg
• Разстояние при монтаж: 3,5 cm
• Ширина: 9 cm

Сервиз
• Гаранция: 2 години
Технически данни
• Приблизителен експлоатационен срок
до: 15 000 h
• Диаметър: 107,4 mm
• Обща мощност в лумени на
осветителното тяло: 350
• Цвят на светлината: 4000
• Мрежово захранване: 220-240
• Димируемо осветително тяло: Не
• LED лампи: Да
• Вграден LED: Да
• Включена мощност на лампата: 5
• IP код: IP20
• Клас на защита: Клас II
Размери и тегло на опаковката
• EAN/UPC - продукт: 8718696173800
• Нето тегло: 0,105 kg
• Брутно тегло: 0,170 kg
• Височина: 8,500 cm
• Дължина: 9,300 cm
• Ширина: 9,300 cm
• Номер на материала (12NC):
915005808601

Дълъг експлоатационен срок до 15 000
часа
Светодиодната технология Philips
удължава живота на продукта до 15
000 часа

8718696173800
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