Foco encastrável
Funcional
POMERON DIM 070 7 W 40 K
White

8718696173824

Um equipamento. O seu
interruptor. Três
definições de
iluminação
Crie a atmosfera certa mudando a luminosidade. O plafon LED
SceneSwitch da Philips permite desfrutar de três definições de
luminosidade, perfeitas para cada momento. Não necessita de um
interruptor de regulação da intensidade da luz ou de uma
instalação adicional - só precisa do seu interruptor já existente
Combina com o seu interior
• Acabamento metalizado decorativo
Efeito de luz
• Feixe brilhante direcionado
Segurança
• Sem radiações UV prejudiciais
controlo
• Atenuação gradual
Duração
• Vida útil longa até 15.000 horas
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Destaques
Acabamento metalizado decorativo
O acabamento metalizado
contemporâneo confere um toque
moderno.

Sem radiações UV prejudiciais
O produto foi concebido para eliminar
quaisquer radiações UV
potencialmente prejudiciais.

Feixe brilhante direcionado
Direcione luz para os objetos, uma
mesa de jantar ou outros interiores
para chamar a atenção para
determinados estilos.

Atenuação gradual
Selecione diferentes níveis de
regulação para criar o ambiente certo
para cada momento.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: metal/plástico
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Sim
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Não
• LEDs integrados: Sim
• Controlo remoto incluído: Não
• Peça de centro: Sim
Características da luz
• Ângulo de feixe: 30 °
• Índice de restituição cromática (IRC):
80
Diversos
• Concebida especialmente para:
Funcional
• Tipo: Foco com casquilho de rosca
Dimensões e peso do produto
• Comprimento da cavidade: 7 cm
• Largura da cavidade: 7 cm
• Altura: 7,05 cm
• Comprimento: 9 cm
• Peso líquido: 0,127 kg
• Distância de encastramento: 3,15 cm
• Largura: 9 cm

Assistência
• Garantia: 2 ano(s)
Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Diâmetro: 107,4 mm
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
450
• Cor da luz: 4000
• Alimentação elétrica: 220-240
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Não
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Potência da lâmpada incluída: 7
• Código IP: IP20
• Classe de proteção: Classe II
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718696173824
• Peso líquido: 0,130 kg
• Peso bruto: 0,193 kg
• Altura: 8,800 cm
• Comprimento: 9,300 cm
• Largura: 9,300 cm
• Número de material (12NC):
915005808801

Vida útil longa até 15.000 horas
A tecnologia LED da Philips expande a
vida útil do seu produto até 15.000
horas.
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