Lampu spot tanam
Fungsional
DL252
Putih
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Cahaya yang nyaman
dengan fitting lebih
ramping
Philips LED Slim Downlight menyediakan fitting ramping dan tidak
mengganggu yang cocok untuk ruangan berplafon rendah
Sesuaikan interior Anda
• Desain sangat ramping
Mudah digunakan
• Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail
halus dan tidak mengganggu.
Efek cahaya
• Cahaya terang dengan distribusi seragam
• LED memancar ke samping yang tidak silau dan nyaman untuk mata
Anda
Keamanan
• Tanpa radiasi UV berbahaya
Bahan & lapisan
• Bahan logam berkualitas tinggi
Daya tahan
• Masa pakai lama hingga 15.000 jam

8718699670436

Kelebihan Utama
Desain sangat ramping
Desain yang ramping ideal untuk
ruangan berplafon rendah, terpasang
flush pada permukaan.
Cocok untuk plafon rendah Desain
ramping
Cahaya terang dengan distribusi
seragam
Untuk mengoptimalkan pencahayaan
ruangan, pilih lampu dengan distribusi
seragam ini yang menyebarkan cahaya
secara merata ke seluruh sudut
ruangan.

LED memancar ke samping yang tidak
silau dan nyaman untuk mata Anda
Nyaman untuk mata Anda, dengan
distribusi cahaya LED yang menyebar
merata tanpa mengganggu anda.
Tanpa radiasi UV berbahaya
Produk ini didesain untuk
menghilangkan kemungkinan radiasi
UV berbahaya.
Bahan logam berkualitas tinggi
Bahan logam yang tahan lama dan
atraktif untuk lapisan yang kuat.

Spesifikasi
Desain dan lapisan
• Warna: putih
• Bahan: logam/plastik
Fitur ekstra/aksesori yang disertakan
• Kepala lampu yang dapat
disesuaikan: Tidak
• Dapat diredupkan dengan remote
control: Tidak
• Terintegrasi dengan LED: Y
• Termasuk remote control: Tidak
• Centerpiece: Y
Karakteristik cahaya
• Sudut berkas cahaya: 110 °
• Indeks sesuaian warna (CRI): 80
Lain-lain
• Dirancang khusus untuk: Fungsional
• Jenis: Downlight
Dimensi & berat produk
• Panjang tampilan cahaya: 10,8 cm
• Lebar tampilan cahaya: 10,8 cm
• Tinggi: 2 cm
• Panjang: 12 cm
• Berat bersih: 0,126 kg
• Jarak resesi: 5 cm
• Lebar: 12 cm

Layanan
• Jaminan: 1 tahun
Spesifikasi teknis
• Masa pakai hingga: 15.000 jam
• Diameter: 120 mm
• Total lumen output lampu: 600
• Warna cahaya: 3000
• Stopkontak: 220-240
• Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
• LED: Y
• LED bawaan: Y
• Termasuk lampu Watt: 9
• Kode IP: IP20
• Kelas perlindungan: Kelas II
Dimensi dan berat kemasan
• EAN/UPC - produk: 8718699670436
• Berat bersih: 0,126 kg
• Berat kotor: 0,164 kg
• Tinggi: 12,300 cm
• Panjang: 12,300 cm
• Lebar: 4,700 cm
• Nomor bahan (12NC): 929002099401

Masa pakai lama hingga 15.000 jam
Teknologi LED Philips memperpanjang
masa pakai produk hingga 15.000 jam.
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