Đèn trần
Chức năng
CL200
Trắng
8718699748470

Đèn LED ánh sáng dịu,
dễ chịu cho mắt
Thiết kế của bộ đèn LED Philips mang lại ánh sáng êm dịu cho đôi
mắt bạn
Dễ sử dụng
• Lắp đặt dễ dàng
Hiệu ứng ánh sáng
• Phân bố ánh sáng đồng đều
An toàn
• Không có bức xạ UV-C gây hại
Chất lượng cao
• Nhẹ dịu cho mắt - sánh sáng dễ chịu cho mắt
• Dễ lau chùi
Tuổi thọ
• Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

8718699748470

Những nét chính
Lắp đặt dễ dàng
Lắp đặt dễ dàng, không rắc rối. Chỉ cần
treo hoặc gắn chặt lên tường hoặc trần
nhà, cắm phích cắm điện và chiếc đèn
này đã sẵn sàng để chiếu sáng ngay lập
tức.
Phân bố ánh sáng đồng đều
Truyền ánh sáng qua các phòng một
cách đồng đều.
Không có bức xạ UV-C gây hại
Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ bức xạ
UV có thể gây hại.

Nhẹ dịu cho mắt
Ánh sáng chất lượng kém có thể gây
mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng
ta đều dành thời gian ở nhà nên một
nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan
trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm
của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu
chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy,
độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều
chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các
yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED
Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ
chịu, mà còn giữ được ưu điểm này
trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ
bóng, mang lại chất lượng ánh sáng

Các thông số
Thiết kế và hoàn thiện
• Màu sắc: trắng
• Chất liệu: kim loại/nhựa
Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
• Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều
chỉnh: Không
• Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều
khiển từ xa: Không
• LED tích hợp: Có
• Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
• Đèn trang trí giữa bàn: Có
Đặc điểm chiếu sáng
• Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
Những thông tin khác
• Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng
• Loại bóng: Đèn trần
Mức tiêu thụ điện
• Điện thế: 220-240 V
Kích thước và trọng lượng sản phẩm
• Chiều cao: 6,8 cm
• Chiều dài: 32 cm
• Trọng lượng thực: 0,44 kg
• Chiều rộng: 32 cm

Dịch vụ
• Bảo hành: 1 năm
Thông số kỹ thuật
• Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
• Đường kính: 320 mm
• Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn:
1300
• Màu ánh sáng: 2700
• Nguồn điện lưới: 220-240
• Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
• LED: Có
• LED tích hợp: Có
• Công suất bóng đèn đi kèm: 17
• Mã IP: IP20
• Cấp độ bảo vệ: Mức I
Kích thước và trọng lượng đóng gói
• EAN/UPC - sản phẩm:
8718699748470
• Trọng lượng thực: 0,170 kg
• Tổng trọng lượng: 0,720 kg
• Chiều cao: 7,000 cm
• Chiều dài: 35,200 cm
• Chiều rộng: 35,200 cm
• Mã số chất liệu (12NC): 915005778807

đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho
đôi mặt của bạn.
Dễ lau chùi
Vật liệu trơn mượt và dễ vệ sinh mang lại
cho ngôi nhà bạn vẻ cuốn hút khắp nơi.
Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ
Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ
sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.
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