Uvučeno
reflektorsko svjetlo
Funkcionalan
POMERON DIM 070 5 W 40 K
Bijela

8718696173800

Jedno rasvjetno tijelo.
Vaš prekidač. Tri
postavke osvjetljenja.
Stvorite odgovarajući ugođaj promjenom svjetline. Philipsova LED
stropna svjetiljka SceneSwitch omogućuje vam uživanje u trima
postavkama svjetline, savršenim za svaki trenutak. Nije potreban
prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći
prekidač.
Usklađivanje s interijerom
• Dekorativna završna obrada u metalik boji
Svjetlosni efekt
• Usmjereni snop jake svjetlosti
Sigurnost
• Nema štetnog UV zračenja
Upravljanje
• Zatamnjivanje u koracima
Trajnost
• Dug radni vijek, do 15.000 sati

8718696173800

Istaknute znač.
Dekorativna završna obrada u metalik
boji
Završna obrada u modernoj metalik
boji pruža moderan izgled.
Usmjereni snop jake svjetlosti
Usmjerite svjetlo na određeni objekt,
blagovaonski stol ili neki drugi dio
prostorije kako biste privukli pažnju na
ono što želite.

Nema štetnog UV zračenja
Proizvod je dizajniran za uklanjanje
svake mogućnosti štetnog UV zračenja.

Dug radni vijek, do 15.000 sati
LED tehnologija tvrtke Philips
produžuje radni vijek proizvoda do
15.000 sati.

Zatamnjivanje u koracima
Odaberite razinu prigušenja svjetla i
napravite pravi ugođaj za svaku priliku.

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijelo
• Materijal: plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
Značajke svjetla
• Kut svjetlosnog snopa: 30 stupnjevi
Dimenzije i masa proizvoda
• Dužina proreza: 7 cm
• Širina proreza: 7 cm
• Visina: 6,7 cm
• Neto težina: 0,113 kg
• Uvučeni dio: 3,5 cm

Datum izdavanja:
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Verzija: 0.47

Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
• Promjer: 90 mm
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
350
• Boja svjetla: 4000
• Mrežno napajanje: 220-240
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Snaga žarulje u kompletu: 5
• IP šifra: IP20
• Klasa zaštite: II. klasa
Dimenzije i težina pakiranja
• EAN/UPC – proizvod:
8718696173800
• Neto težina: 0,105 kg
• Bruto težina: 0,170 kg
• Visina: 8,500 cm
• Dužina: 9,300 cm
• Širina: 9,300 cm
• Broj materijala: (12 NC):
915005808601
• Neto težina: 0,105 kg
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