Süllyesztett
szpotlámpa
Funkcionális
POMERON DIM 070 7W 40K
Fehér

8718696173824

Egyetlen lámpatest. Az
Ön villanykapcsolója.
Három beállítás
Alkossa meg a megfelelő hangulatot a fényerő változtatásával. A
Philips SceneSwitch LED-es mennyezeti lámpa három
fényerősségi beállítást tesz lehetővé, amelyek tökéletesek minden
pillanathoz. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy más
eszközökre – csak a már meglévő kapcsolójára
Illessze belső teréhez.
• Dekoratív fémbevonat
Fényhatás
• Erőteljes, irányított fénysugár
Biztonság
• Káros UV-sugárzás nélkül
Vezérlőelem
• Fokozatos fényerő-szabályozás
Tartósság
• Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

8718696173824

Fénypontok
Dekoratív fémbevonat
A fémbevonat modern megjelenést
kölcsönöz a lámpának.

Káros UV-sugárzás nélkül
A termék semmilyen káros UVsugárzást nem bocsát ki.

Erőteljes, irányított fénysugár
Irányítsa a fényt tárgyakra, egy
étkezőasztalra vagy más belső
elemekre, hogy felhívja a figyelmet egy
adott stílusjegyre.

Fokozatos fényerő-szabályozás
Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

Hosszú, akár 15 000 órás élettartam
A Philips LED-technológia a termék
élettartamát akár 15 000 órára is
meghosszabbítja.

Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
• Szín: fehér
• Anyag: fém/műanyag
További funkcióval/tartozékkal
• Állítható fejű spotlámpa: Igen
• Távvezérlővel szabályozható: Nem
• Integrált LED: Igen
• Tartozék távvezérlő: Nem
• Központi elem: Igen
A fény jellemzői
• A fénysugár szöge: 30 fok
• Színvisszaadási index (CRI): 80
Egyéb
• Különösen a következőre tervezve::
Funkcionális
• Típus: Szpotlámpa
A termék méretei és tömege
• Kivágás hossza: 7 cm
• Kivágás szélessége: 7 cm
• Magasság: 7,05 cm
• Hosszúság: 9 cm
• Nettó tömeg: 0,127 kg
• Süllyesztett távolság: 3,15 cm
• Szélesség: 9 cm

Kiadás dátuma:
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Verzió: 0.149

Szerviz
• Jótállás: 2 év
Műszaki adatok
• Élettartama akár: 15 000 h
• Átmérő: 107,4 mm
• A lámpa teljes fényárama: 450
• Színhőmérséklet: 4000
• Hálózati tápellátás: 220-240
• Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
• LED: Igen
• Beépített LED: Igen
• watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 7
• IP-kód: IP20
• Védelmi osztály: Class II
Csomagolás mérete és tömege
• EAN/UPC - termék: 8718696173824
• Nettó tömeg: 0,130 kg
• Bruttó tömeg: 0,193 kg
• Magasság: 8,800 cm
• Hosszúság: 9,300 cm
• Szélesség: 9,300 cm
• Anyagszám (12NC): 915005808801
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