Wbudowany
reflektor punktowy
Funkcjonalność
POMERON DIM 070 7W 27K
Biały

8718696173817

Jedna lampa.
Standardowy włącznik
światła. Trzy ustawienia
światła.
Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła i
dopasowując do wykonywanej czynności. Dzięki lampom
sufitowym Philips SceneSwitch możesz ustawić jeden z trzech
poziomów jasności. Produkt nie wymaga posiadania ściemniacza
ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy istniejący włącznik
światła
Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza
• Metaliczne wykończenia ozdobne
Efekt świetlny
• Jasne, skoncentrowane światło
Bezpieczeństwo
• Nie emituje szkodliwego promieniowania UV
Sterowanie
• Stopniowe przyciemnianie
Trwałość
• Duża trwałość – do 15 000 godzin

8718696173817

Zalety
Metaliczne wykończenia ozdobne
Metaliczne wykończenie nadaje
charakter nowoczesności.
Jasne, skoncentrowane światło
Możliwość skierowania światła w
wybrane punkty - dekoracyjne
przedmioty, stół jadalny lub inne
elementy wystroju wnętrz, które chcesz
dodatkowo podkreślić.

Nie emituje szkodliwego
promieniowania UV
Produkt eliminuje wszelkie
potencjalnie niebezpieczne
promieniowanie UV.
Stopniowe przyciemnianie
Różne poziomy przyciemnienia
pozwalają stworzyć odpowiedni
nastrój dopasowany do danej chwili.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: metal/plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Reflektor punktowy z możliwością
regulacji: Tak
• Funkcja przyciemniania przy użyciu
regulatora przyciemniania : Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie
• Element dekoracyjny: Tak
Właściwości światła
• Kąt rozsyłu światła: 30 °
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Różne
• Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalność
• Typ: Oświetlenie punktowe
Wymiary i waga produktu
• Długość otworu: 7 cm
• Szerokość otworu: 7 cm
• Wysokość: 6,2 cm
• Długość: 9 cm
• Waga netto: 0,127 kg
• Odległość od wgłębienia: 3,15 cm
• Szerokość: 9 cm

Serwis
• Gwarancja: 2 lata
Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Średnica: 107,4 mm
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 420
• Barwa światła: 2700
• Zasilanie sieciowe: 220-240
• Możliwość przyciemniania:
Stopniowe przyciemnianie – Nie
używać ze ściemniaczem
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Źródło światła w zestawie: 7
• Kod IP: IP20
• Klasa ochronności: Klasa II
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718696173817
• Waga netto: 0,130 kg
• Waga brutto: 0,193 kg
• Wysokość: 8,800 cm
• Długość: 9,300 cm
• Szerokość: 9,300 cm
• Numer seryjny (12NC): 915005808701

Duża trwałość – do 15 000 godzin
Technologia LED firmy Philips wydłuża
żywotność produktu do 15 000 godzin.
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