Stropna svjetiljka
Funkcionalno
CL550
Bijela
Postepeno prigušivanje

8718699680992

Jedno rasvjetno tijelo.
Vaš prekidač. Tri
postavke rasvjete.
Stvorite odgovarajući ugođaj promjenom svjetline. Philipsova LED
stropna svjetiljka SceneSwitch omogućuje vam uživanje u trima
postavkama svjetline, savršenim za svaki trenutak. Nije potreban
prigušivač ni dodatna montaža. Sve što vam treba je već postojeći
prekidač.
Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu
• Savršeno za opuštanje i druženje
Usklađivanje s interijerom
• Izuzetno tanak dizajn
Jednostavnost doživljaja
• Ovo rasvjetno tijelo savršeno je za postavljanje na zid ili strop, a
pruža vam i mogućnost prilagođavanja izgleda interijeru.
• Lako postavljanje
Svjetlosni efekt
• Ravnomjerna raspodjela svjetlosti
Vrhunska kvaliteta
• EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

8718699680992

Istaknute znač.
Savršeno za opuštanje i druženje
Dnevni boravak srce je svakog doma –
mjesto na kojem se obitelji okupljaju i
opuštaju, a gosti druže. Rasvjeta
dnevnog boravka mora biti lako
prilagodljiva raznim načinima uporabe
tijekom dana. Pažljivo smještanje
raznih izvora svjetlosti i igra sa
slojevima svjetlosti mogu pomoći u
stvaranju dojma prostornosti uz koji će
prostorija odisati toplinom i
dobrodošlicom.

Prilagodljiv zidni ili stropni nosač
Lako postavljanje
Bez gnjavaže prilikom montiranja.
Samo ga fiksirajte ili pričvrstite na zid ili
strop i uključite i rasvjetno je tijelo
spremno za rad.
Ravnomjerna raspodjela svjetlosti
Osvijetlite svoje prostorije
jednakomjernim i ujednačenim
osvjetljenjem.

Izuzetno tanak dizajn
Tanki dizajn idealan je za prostorije s
niskim stropovima jer se svjetlo
postavlja u ravnini s površinom.

Specifikacije
Značajke žarulje
• Namjena: U zatvorenom
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijela
• Materijal: metal/plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prilagodljiva glava reflektora: Ne
• Mogućnost prigušivanja uz daljinsku
kontrolu: Ne
• Integrirane LED: Da
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
• Glavno rasvjetno tijelo: Da
Značajke svjetla
• Indeks uzvrata boja (CRI): 80
Razno
• Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
• Vrsta: Stropna svjetiljka

Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 2,3 cm
• Dužina: 30 cm
• Neto težina: 0,58 kg
• Širina: 30 cm
Servis
• Jamstvo: 5 godina
Tehničke specifikacije
• Vijek trajanja do: 20.000 sat(i)
• Promjer: 300 mm
• Ukupna izlazna snaga rasvjetnog
tijela u lumenima: 1700
• Boja svjetla: 4000
• Mrežno napajanje: 220-240
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Postepeno prigušivanje
– ne koristite s prigušivačem
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Snaga žarulje u kompletu: 18
• IP šifra: IP20
• Klasa zaštite: II. klasa

Ugodno za oči
Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti
naprezanje očiju. Budući da mnogo
vremena provodimo u zatvorenom
prostoru, pravilno osvjetljenje doma
danas je važnije no ikad. Naši proizvodi
ispitani su u strogim uvjetima na
titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje,
renderiranje boja i efekte prigušivanja
kako bi se osiguralo da zadovoljavaju
zahtjeve standarda EyeComfort. LED
žarulje tvrtke Philips ne samo da
pružaju ugodnu rasvjetu, već
zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom
čitavog vijeka trajanja, pružajući
konstantnu razinu kvalitete,
postojanosti i boje osvjetljenja na
vremensko razdoblje dulje od deset
godina. Prebacite se na svjetlo koje
godi vašim očima, bit će vam zahvalne.
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Dimenzije i težina pakiranja
• EAN/UPC – proizvod:
8718699680992
• Neto težina: 0,540 kg
• Bruto težina: 0,640 kg

Datum izdavanja:
2023-01-06
Verzija: 0.609

• Visina: 2,800 cm
• Dužina: 30,000 cm
• Širina: 29,500 cm
• Broj materijala: (12 NC):
915005776801
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