PHILIPS
Funkcionalan
Stropna svjetiljka
CL202
Bijela

8718699729035

Ugodno LED svjetlo koje je
blago za vaše oči
LED rasvjetna tijela Philips daju svjetlost koja je dizajnirana za ugodu
očiju.
Jednostavnost doživljaja
• Lako postavljanje
Svjetlosni efekt
• Ravnomjerna raspodjela svjetlosti
Vrhunska kvaliteta
• Ugodno za oči
• Jednostavno za čišćenje

8718699729035

Istaknute znač.
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.

Ugodno za oči
Jednostavno za čišćenje
Uz materijale koji su glatki i jednostavni
za čišćenje vaš će dom od poda do
stropa uvijek izgledati privlačno.

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijelo
• Materijal: metal/plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
Dimenzije i masa proizvoda
• Visina: 7,3 cm

Dimenzije i masa pakiranja
• SAP EAN/UPC – komad:
8718699729035
• EAN/UPC – kućište: 8718699729042
• Bruto težina SAP EAN (komad): 0,420
kg
• Neto težina: 0,220 kg
• Visina SAP (komad): 7,500 cm
• Dužina SAP (komad): 24,900 cm
• Širina SAP (komad): 24,900 cm

Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 15.000 sat(i)
• Promjer: 225 mm
• Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela:
640
• Boja svjetla: 4000
• Mrežno napajanje: 220-240
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Ne
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Snaga žarulje u kompletu: 6
• IP šifra: IP20
• Klasa zaštite: I. klasa
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