Iebūvējams
virziena gaismeklis
Funkcionāls
POMERON DIM 070 7 W 40 K
Balts

8718696173824

Viens gaismeklis. Viens
slēdzis. Trīs gaismas
iestatījumi.
Veidojiet atbilstošu noskaņu, mainot spilgtumu. Ar Philips
SceneSwitch LED griestu gaismekļiem varat pārslēgt kādu no trim
spilgtuma iestatījumiem, izvēloties katram mirklim piemērotāko.
Nav vajadzīgs gaismmainis vai papildu uzstādīšana; viss, kas
nepieciešams, ir esošais slēdzis.
Pielāgojiet savam interjeram
• Metāliska dekoratīvā apdare
Gaismas efekts
• Spilgts un fokusēts staru kūlis
Drošība
• Bez kaitīgā UV starojuma
Vadība
• Pakāpeniska aptumšošana
Izturība
• Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

8718696173824

Izceltie produkti
Metāliska dekoratīvā apdare
Moderns izskats, pateicoties metāliskai
apdarei.
Spilgts un fokusēts staru kūlis
Vērsiet gaismu uz dažādiem interjera
priekšmetiem vai ēdamgaldu, lai
gaismā tie tiktu izcelti.

Bez kaitīgā UV starojuma
Izstrādājums ir veidots tā, lai nebūtu
nekāda iespējami bīstama UV
starojuma.
Pakāpeniska aptumšošana
Izvēlieties kādu no aptumšošanas
līmeņiem, lai uz brīdi radītu pareizo
noskaņojumu.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: Balts
• Materiāls: metāla/plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Jā
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Jā
Apgaismojuma raksturlielumi
• Gaismas krišanas leņķis: 30 °
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls
• Tips: Virziena gaismeklis
Enerģijas patēriņš
• Energoefektivitātes marķējums (EEL):
A
Produkta izmēri un svars
• Izgriezuma garums: 7 cm
• Izgriezuma platums: 7 cm
• Augstums: 7,05 cm
• Garums: 9 cm
• Neto svars: 0,127 kg
• Nišas iegrime: 3,15 cm
• Platums: 9 cm

Serviss
• Garantija: 2 gadi
Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Diametrs: 107,4 mm
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 450
• Gaismas krāsa: 4000
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 7
• IP kods: IP 20
• Aizsardzības klase: II klase
Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718696173824
• Neto svars: 0,130 kg
• Bruto svars: 0,193 kg
• Augstums: 8,800 cm
• Garums: 9,300 cm
• Platums: 9,300 cm
• Materiāla numurs (12NC):
915005808801

Ilgs kalpošanas laiks – līdz
15 000 stundām
Philips LED tehnoloģija pagarina
izstrādājuma kalpošanas laiku līdz
15 000 stundām.
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