Infälld spot
Funktionell
POMERON DIM 070 7 W 27 K
Vit

8718696173817

En armatur. Din
strömbrytare. Tre
ljusinställningar.
Skapa den rätta stämningen genom att ändra ljusstyrka. Philips
SceneSwitch LED-taklampa ger dig tre ljusstyrkor som är perfekta
för varje tillfälle. Kräver varken dimmer eller ytterligare installation allt du behöver är din befintliga strömbrytare.
Matcha din inredning
• Dekorativ metallfinish
Ljuseffekt
• Klar och riktad ljusstråle
Säkerhet
• Ingen skadlig UV-strålning
Styrning
• Stegvis ljusreglering
Hållbarhet
• Lång livstid, upp till 15 000 timmar

8718696173817

Funktioner
Dekorativ metallfinish
Modern metallfinish ger en trendig
känsla.

Ingen skadlig UV-strålning
Produkten är designad för att eliminera
all eventuell skadlig UV-strålning.

Klar och riktad ljusstråle
Rikta ljuset på föremål, matsalsbord
eller annan inredning för att dra
uppmärksamheten till särskilda
inredningsdetaljer.

Stegvis ljusreglering
Välj mellan olika dimringsnivåer för att
skapa rätt stämning.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: vit
• Material: metall/plast
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Justerbart spothuvud: Ja
• Dimbar med fjärrkontroll: Nej
• Integrerad LED-belysning: Ja
• Fjärrkontroll medföljer: Nej
• Mittpunkt: Ja
Ljusegenskaper
• Spridningsvinkel: 30 °
• Färgåtergivningsindex: 80
Övrigt
• Särskilt utformad för: Funktionell
Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A
Produktens mått och vikt
• Hållängd: 7 cm
• Hållbredd: 7 cm
• Höjd: 7,05 cm
• Längd: 9 cm
• Nettovikt: 0,127 kg
• Infällningsdjup: 3,15 cm
• Bredd: 9 cm

Service
• Garanti: 2 år
Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Diameter: 107,4 mm
• Totalt ljusflöde för armatur: 420
• Ljusfärg: 2700
• Nätström: 220-240
• Dimbart armatur: Nej
• LED: Ja
• Inbyggd LED: Ja
• Wattstyrka på medföljande lampa: 7
• IP-kod: IP20
• Skyddsklass: Klass II
Förpackningens mått och vikt
• EAN/UPC – produkt: 8718696173817
• Nettovikt: 0,130 kg
• Bruttovikt: 0,193 kg
• Höjd: 8,800 cm
• Längd: 9,300 cm
• Bredd: 9,300 cm
• Materialnummer (12NC):
915005808701

Lång livstid, upp till 15 000 timmar
Philips LED-teknik förlänger din
produkts livstid upp till 15 000 timmar.
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