Plafon
Funcional
TOBA CL505
White
Regulação sem fios

8718699750619

Configuração do
ambiente na ponta dos
dedos
Crie sempre o ambiente certo. Basta um par de cliques no
telecomando para a solução global de plafon LED Philips lhe dar a
flexibilidade e a comodidade de escolher entre uma gama de
definições de luz para cada momento.
Efeito de luz ambiente
• Luz noturna suave
Alta qualidade
• EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
controlo
• Temperatura da cor regulável
• Telecomando incluído para sua conveniência
• Elevado desempenho, difusor duradouro para iluminação uniforme e
ofuscamento reduzido.
• 4 cenas predefinidas
• Desligar automático após 60 minutos
• Associe até três peças a um telecomando
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Destaques
Luz noturna suave
Ajude os seus entes queridos a caírem
no sono com uma suave luz noturna.
Eyecomfort
A luz de fraca qualidade pode causar
fadiga ocular. Com tantos de nós a
passar mais tempo dentro de portas, é
mais importante do que nunca iluminar
a sua casa adequadamente. Os nossos
produtos cumprem critérios de teste
rigorosos, incluindo cintilação, efeito
estroboscópico, encandeamento,
restituição cromática e efeitos de
regulação para assegurar que
cumprem os requisito
EyeComfort. Além de oferecerem uma
luz confortável, as lâmpadas LED
Philips assim se mantêm durante a sua
vida útil com qualidade, emissão e cor
da luz consistentes durante mais de
uma década. Mude para uma luz
confortável para os seus olhos. Os seus
olhos vão agradecer-lhe.

Temperatura da cor regulável
Mude de uma luz branca pura para se
concentrar para uma luz amarela
quente para relaxar.
Telecomando incluído para sua
conveniência
Escolha diferentes cores de luz, níveis
de regulação e selecione entre
diferentes configurações predefinidas
de luz.
Elevado desempenho, difusor
duradouro para iluminação uniforme e
ofuscamento reduzido.
Este difusor distribui luz suave de
forma uniforme em todos os seus
espaços.
4 cenas predefinidas
Desfrute de diferentes ambientes com
a comodidade das cenas predefinidas
para cada ocasião.

Especificações
Design e acabamento
• Cor: branco
• Material: metal/plástico
Funcionalidade extra/acessório incl.
• Cabeça do foco ajustável: Não
• Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
• LEDs integrados: Sim
• Controlo remoto incluído: Sim
• Peça de centro: Sim
Características da luz
• Índice de restituição cromática (IRC):
80
Diversos
• Concebida especialmente para:
Funcional
• Tipo: Plafon

Dimensões e peso do produto
• Altura: 8,5 cm
• Comprimento: 36,8 cm
• Peso líquido: 0,79 kg
• Largura: 36,8 cm
Assistência
• Garantia: 5 ano(s)

Desligar automático após 60 minutos
Quando o modo de dormir está
ativado, a luz desliga-se
automaticamente após 60 minutos. Já
não é necessário levantar-se a meio da
noite para desligar a luz.
Associe até três peças a um
telecomando
Controle toda a iluminação no seu
quarto sem ter de se levantar com este
poderoso e inteligente telecomando.
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Especificações técnicas
• Vida útil até: 15.000 h
• Diâmetro: 368 mm
• Fluxo luminoso total do candeeiro:
2800
• Cor da luz: 2700-6500
• Alimentação elétrica: 220-240
• Candeeiro de intensidade de luz
regulável: Sim
• LED: Sim
• LED incorporado: Sim
• Potência da lâmpada incluída: 23

Data de publicação:
2022-01-05
Versão: 0.326

• Código IP: IP20
• Classe de proteção: Classe I
Dimensões e peso da embalagem
• EAN/UPC - produto: 8718699750619
• Peso líquido: 0,680 kg
• Peso bruto: 0,950 kg
• Altura: 9,500 cm
• Comprimento: 41,500 cm
• Largura: 41,500 cm
• Número de material (12NC):
915005774831
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