Lampa sufitowa
Funkcjonalność
CL200 ACT
Biały

8718699696214

Lampa LED wysokiej
jakości, która będzie Ci
służyć przez wiele lat
Lampy sufitowe Philips Essential LED rozjaśniają pomieszczenie
łagodnym, jednolitym światłem, dzięki swojej trwałej i
energooszczędnej technologii LED. Nadają się idealnie do
oświetlenia miejsc potrzebujących sporej ilości światła, takich jak
kuchnia, pralnia, łazienka czy balkon.
Łatwość obsługi
• Łatwa instalacja
Efekt świetlny
• Równomierna dystrybucja światła
Najwyższa jakość
• Łatwe czyszczenie

8718699696214

Zalety
Łatwa instalacja
Nigdy więcej problemów z instalacją.
Wystarczy zawiesić oprawę
oświetleniową na ścianie lub suficie i
gotowe.

Równomierna dystrybucja światła
Oświetlaj pomieszczenia
równomiernym i jednolitym światłem.

Łatwe czyszczenie
Gładkie i łatwo czyszczące się
materiały zapewniając elegancki
wygląd w całym domu.

Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
• Kolor: biały
• Materiał: metal/plastik
Dodatkowe funkcje/akcesoria w
zestawie
• Reflektor punktowy z możliwością
regulacji: Nie
• Funkcja przyciemniania przy użyciu
regulatora przyciemniania : Nie
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Pilot zdalnego sterowania w
zestawie: Nie
• Element dekoracyjny: Tak
Właściwości światła
• Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Różne
• Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalność
• Typ: Lampa sufitowa
Wymiary i waga produktu
• Wysokość: 6,8 cm
• Długość: 22,5 cm
• Waga netto: 0,25 kg
• Szerokość: 22,5 cm

Serwis
• Gwarancja: 5 lat
Dane techniczne
• Maksymalny okres eksploatacji:
15 000 h
• Średnica: 225 mm
• Łączna moc strumienia świetlnego
oprawy w lumenach: 600
• Barwa światła: 2700
• Zasilanie sieciowe: 220-240
• Możliwość przyciemniania: Nie
• LED: Tak
• Wbudowane źródło światła LED: Tak
• Źródło światła w zestawie: 6
• Kod IP: IP20
• Klasa ochronności: Klasa I
Wymiary i waga opakowania
• EAN/UPC — produkt: 8718699696214
• Waga netto: 0,200 kg
• Waga brutto: 0,390 kg
• Wysokość: 7,000 cm
• Długość: 24,900 cm
• Szerokość: 24,900 cm
• Numer seryjny (12NC): 915005777620
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