Vgradni reflektor
Funkcionalno
POMERON 070 7 W 40 K
ZATEM.
Bela

8718696173824

En nosilec. Vaše stikalo.
Tri nastavitve osvetlitve.
Ustvarite ustrezno vzdušje tako, da spremenite svetlost. Philipsova
stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča tri nastavitve svetlosti,
ki jih lahko uporabite v katerem koli trenutku. Ne potrebujete
zatemnilnega stikala ali dodatnih priključkov – dovolj je že
obstoječe stikalo.
Dopolni vaš prostor
• Dekorativen kovinski videz
Svetlobni učinek
• Močen in usmerjen svetlobni snop
Varnost
• Brez škodljivega sevanja UV
Upravljanje
• Zatemnitev po korakih
Trpežnost
• Dolga življenjska doba do 15.000 ur

8718696173824

Značilnosti
Dekorativen kovinski videz
Sodoben kovinski videz doda poseben
pridih.

Brez škodljivega sevanja UV
Izdelek je zasnovan tako, da prepreči
morebitno škodljivo sevanje UV.

Močen in usmerjen svetlobni snop
Svetlobo usmerite na predmete, jedilno
mizo ali drugo notranjo opremo, da
postavite v ospredje želeni styling.

Zatemnitev po korakih
V paleti različnih zatemnitev izberite
tisto, ki bo ustrezala trenutnemu
vzdušju.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: kovina/plastika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Nastavljiva glava reflektorja: Da
• Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom: Ne
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Priložen daljinski upravljalnik: Ne
• Osrednji predmet: Da
Svetlobne značilnosti
• Kot snopa: 30 stopinj
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
Razno
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno
• Tip: Reflektor
Poraba energije
• Oznaka za energetsko učinkovitost
(EEL): A
Dimenzije in teža izdelka
• Dolžina odprtine za izrez: 7 cm
• Širina odprtine za izrez: 7 cm
• Višina: 7,05 cm
• Dolžina: 9 cm
• Neto teža: 0,127 kg
• Dolžina vgradnega dela: 3,15 cm
• Širina: 9 cm

Vzdrževanje
• Garancija: 2 leti
Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Premer: 107,4 mm
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
450
• Barva svetlobe: 4000
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Moč priložene sijalke: 7
• Koda IP: IP20
• Zaščitni razred: Razred II
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718696173824
• Neto teža: 0,130 kg
• Bruto teža: 0,193 kg
• Višina: 8,800 cm
• Dolžina: 9,300 cm
• Širina: 9,300 cm
• Številka materiala (12NC):
915005808801

Dolga življenjska doba do 15.000 ur
Philipsova tehnologija LED življenjsko
dobo vašega izdelka podaljša na do
15.000 ur.
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