Kattovalaisin
Toiminnallinen
TOBA CL505
White
Langaton himmennys

8718699750619

Säädä haluttu tunnelma
sormenpäilläsi
Luo aina oikea tunnelma. Philips LED All-In-One -kattovalaisimella
voit valita tilanteeseen sopivat valaistusasetukset helposti
muutamalla kaukosäätimen painalluksella.
Tunnelmallinen valotehoste
• Pehmeä yövalo
Ensiluokkainen laatu
• EyeComfort – silmille mukavaa valoa
Ohjaus
• Säädettävä värilämpötila
• Mukana käyttöä helpottava kaukosäädin
• Erinomainen suorituskyky, yhdenmukaisen valaistuksen takaava
kestävä hajotin ja tavallista vähäisempi häikäisy.
• 4 esimääritettyä valaistusasetusta
• Sammuu automaattisesti 60 minuutin jälkeen
• Yhdistä yhdellä kaukosäätimellä jopa kolme valaisinta

8718699750619

Kohokohdat
Pehmeä yövalo
Auta rakkaitasi nukahtamaan pehmeän
yövalon avulla.
Eyecomfort
Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä.
Monet meistä viettävät aikaa
sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi
on oikein valaistu. Tuotteemme
täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit
muun muassa välkynnän,
stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn,
värintoiston ja himmennystehosteiden
osalta EyeComfort-tuotevaatimusten
täyttymisen varmistamiseksi. Philips
LED -lamput eivät ainoastaan tuota
miellyttävää valoa, vaan ne toimivat
tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan –
valon laatu, teho ja väri pysyvät
ennallaan yli vuosikymmenen ajan.
Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä.
Silmäsi kiittävät sinua.

Säädettävä värilämpötila
Valitse kirkas valkoinen valo
työskentelyyn ja lämpimän keltainen
valo rentoutumiseen.
Mukana käyttöä helpottava
kaukosäädin
Valitse haluamasi valon värit,
himmennystasot ja esiasetetut
valoasetukset.
Erinomainen suorituskyky,
yhdenmukaisen valaistuksen takaava
kestävä hajotin ja tavallista
vähäisempi häikäisy.
Tämä hajotin valaisee huoneet
tasaisesti pehmeällä valolla.
4 esimääritettyä valaistusasetusta
Voit nauttia helposti eri tunnelmista
esimääritetyillä valaistusasetuksilla.

Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Materiaali: metalli/muovi
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
• Säädettävä spotti: ei
• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
• Integroitu LED: Kyllä
• Mukana kauko-ohjain: Kyllä
• Keskipiste: Kyllä
Valon ominaisuudet
• Värintoistoindeksi (CRI): 80
Yleistä
• Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
• Tyyppi: Kattovalaisin
Tuotteen mitat ja paino
• Korkeus: 8,5 cm
• Pituus: 36,8 cm
• Nettopaino: 0,79 kg
• Leveys: 36,8 cm

Huolto
• Takuu: 5 vuotta
Tekniset tiedot
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• Halkaisija: 368 mm
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
2800
• Valon väri: 2700-6500
• Verkkovirta: 220-240
• Valaisin himmennettävissä: Kyllä
• LED: Kyllä
• Kiinteä LED: Kyllä
• Mukana toimitettavan lampun teho:
23
• IP-koodi: IP20
• Turvallisuusluokka: Luokka I

Sammuu automaattisesti 60 minuutin
jälkeen
Kun nukahtamistila on käytössä, valo
sammuu automaattisesti 60 minuutin
kuluttua. Enää ei tarvitse nousta
keskellä yötä valon sammuttamista
varten.
Yhdistä yhdellä kaukosäätimellä jopa
kolme valaisinta
Tällä tehokkaalla ja älykkäällä
kaukosäätimellä voit hallita huoneen
kaikkea valaistusta nousematta ylös.

8718699750619
Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: valkoinen
• Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
• EAN/UPC – tuote: 8718699750619
• Takuu: 5 vuotta
• Nettopaino: 0,680 kg
• Materiaali: metalli/muovi
• Bruttopaino: 0,950 kg
• Säädettävä spotti: ei
• Värintoistoindeksi (CRI): 80
• Tyyppi: Kattovalaisin
• Korkeus: 9,500 cm
• Korkeus: 8,5 cm
• Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
• Pituus: 41,500 cm
• Leveys: 41,500 cm
• Materiaalitunnus (12NC):
915005774831
• Pituus: 36,8 cm

• Nettopaino: 0,79 kg
• Leveys: 36,8 cm
• Halkaisija: 368 mm
• Himmennettävissä kaukosäätimellä:
Kyllä
• Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
2800
• Valon väri: 2700-6500
• Integroitu LED: Kyllä
• Verkkovirta: 220-240
• Valaisin himmennettävissä: Kyllä
• LED: Kyllä
• Kiinteä LED: Kyllä
• Mukana toimitettavan lampun teho:
23
• IP-koodi: IP20
• Turvallisuusluokka: Luokka I
• Mukana kauko-ohjain: Kyllä
• Keskipiste: Kyllä
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