Griestu lampa
Funkcionāls
TOBA CL505
Balts
Bezvadu gaismmaiņa

8718699750619

Ērti iestatiet vēlamo
apgaismojumu
Radiet piemēroto gaisotni katru reizi. Veicot tikai dažus tālvadības
pults klikšķus, jūs varat ērti izvēlēties kādu no daudziem Philips
LED universālā griestu gaismekļa gaismas iestatījumiem, lai
pielāgotu apgaismojumu pašreizējai gaisotnei.
Apkārtējā apgaismojuma efekts
• Naktslampa ar maigu gaismu
Izcila kvalitāte
• EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums
Vadība
• Regulējama krāsas temperatūra
• Ērtākai lietošanai komplektā ir iekļauta tālvadības pults
• Augsta veiktspēja un izturīgs izkliedētājs nodrošina viendabīgu
apgaismojumu un mazina atspīdumu.
• 4 priekšiestatītie apgaismojuma režīmi
• Automātiska izslēgšana pēc 60 minūtēm
• Izmantojot vienu tālvadības pulti, var piesaistīt līdz trim gaismekļiem
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Izceltie produkti
Naktslampa ar maigu gaismu
Šī naktslampa ar maigu gaismu
palīdzēs jums un jūsu mīļajiem
izgulēties.

Regulējama krāsas temperatūra
Pārslēdzieties no dzidri baltas gaismas,
lai koncentrētos, un siltu dzeltenu
gaismu atpūtai.

Komforts acīm
Sliktas kvalitātes apgaismojums var
veicināt acu nogurumu. Daudzi no
mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši
svarīgi nodrošināt savās mājās
atbilstošu apgaismojumu. Mūsu
izstrādājumiem tiek piemēroti strikti
pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz
mirgoņu, stroboskopisko efektu,
atspulgu, krāsu atveidi un krāsas
maiņas efektu, lai nodrošinātu to
atbilstību EyeComfort prasībām. Philips
LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu
gaismu, bet arī saglabā to visā
darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit
gadus nodrošinot nemainīgu gaismas
kvalitāti, izstarošanu un krāsas.
Izmantojiet acīm tīkamu
apgaismojumu. Jūsu acis jums par to
pateiksies.

Ērtākai lietošanai komplektā ir
iekļauta tālvadības pults
Izvēlieties sev tīkamo gaismas krāsu,
gaismmaiņas līmeni vai kādu no
iepriekš iestatītajiem gaismas
iestatījumiem.
Augsta veiktspēja un izturīgs
izkliedētājs nodrošina viendabīgu
apgaismojumu un mazina atspīdumu.
Šis izkliedētājs vienmērīgi izkliedē
maigu gaismu visā telpā.
4 priekšiestatītie apgaismojuma režīmi
Izbaudiet dažādu atmosfēru, ērti
izmantojot priekšiestatītus
apgaismojuma režīmus ikvienam
gadījumam.

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: balts
• Materiāls: metāla/plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Jā
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Jā
• Centrālā daļa: Jā
Apgaismojuma raksturlielumi
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls
• Tips: Griestu lampa

Produkta izmēri un svars
• Augstums: 8,5 cm
• Garums: 36,8 cm
• Neto svars: 0,79 kg
• Platums: 36,8 cm
Serviss
• Garantija: 5 gadi

Automātiska izslēgšana pēc
60 minūtēm
Ja ir ieslēgts gulēšanas režīms, gaisma
tiek automātiski izslēgta pēc
60 minūtēm. Vairs nav jāceļas nakts
vidū, lai tikai izslēgtu gaismu.
Izmantojot vienu tālvadības pulti, var
piesaistīt līdz trim gaismekļiem
Ar šo jaudīgo un viedo tālvadības pulti
varat pārvaldīt visu istabas gaismekļu
darbību, nepieceļoties no gultas.
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Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
• Diametrs: 368 mm
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 2800
• Gaismas krāsa: 2700-6500
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Jā
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 23
• IP kods: IP 20

Izlaides datums:
2022-06-29
Versija: 0.354

• Aizsardzības klase: I klase
Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718699750619
• Neto svars: 0,680 kg
• Bruto svars: 0,950 kg
• Augstums: 9,500 cm
• Garums: 41,500 cm
• Platums: 41,500 cm
• Materiāla numurs (12NC):
915005774831
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