Griestu lampa
Funkcionāls
CL200 ACT
Balts

8718699696214

Augstas kvalitātes LED
apgaismojums
paredzēts ilgai
kalpošanai
Philips Essential LED griestu gaismekļi piepilda jūsu telpu ar
saudzīgu, vienmērīgu gaismu, ko nodrošina ilgtspējīga un
energoefektīva LED tehnoloģija. Ar tiem var lieliski apgaismot ļoti
dažādas telpas — balkonus, virtuves, veļas mazgāšanai paredzētās
telpas un vannasistabas.
Viegli piedzīvot
• Vienkārša uzstādīšana
Gaismas efekts
• Vienmērīga gaismas izkliedēšana
Izcila kvalitāte
• Vienkārša tīrīšana

8718699696214

Izceltie produkti
Vienkārša uzstādīšana
Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam
vienkārši. Stingri piestipriniet vai
piekariniet pie sienas vai griestiem,
iespraudiet kontaktligzdā
kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs
lietošanai.

Vienmērīga gaismas izkliedēšana
Gaisma spīdēs telpās vienmērīgi un
vienādi.
Vienkārša tīrīšana
Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē,
ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz
griestiem.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: Balts
• Materiāls: metāla/plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Nē
Apgaismojuma raksturlielumi
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls
Produkta izmēri un svars
• Augstums: 6,8 cm
• Garums: 22,5 cm
• Neto svars: 0,200 kg
• Platums: 22,5 cm

Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 10 000 stundas
• Diametrs: 225 mm
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 475
• Gaismas krāsa: 2700
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Nē
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 6
• IP kods: IP 20
• Aizsardzības klase: I klase
Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718699696214
• Neto svars: 0,200 kg
• Bruto svars: 0,390 kg
• Augstums: 7,000 cm
• Garums: 24,900 cm
• Platums: 24,900 cm
• Materiāla numurs (12NC):
915005777620

Serviss
• Garantija: 5 gadi
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