Stropna svetilka
Funkcionalno
TOBA CL505
Bela
Brezžična zatemnitev

8718699750619

Nastavitev želene
razpoloženjske svetlobe
na dosegu rok
Ustvarite pravo vzdušje v vsakem trenutku. Z le nekaj kliki na
daljinskem upravljalniku vam Philipsova stropna svetilka LED nudi
prilagodljivost in udobje izbiranja med paleto nastavitev svetlobe
za vsak trenutek.
Ambientalni svetlobni učinek
• Mehka nočna svetilka
Vrhunska kakovost
• Tehnologija EyeComfort – svetloba, ki je prijazna do oči
Upravljanje
• Nastavljiva temperatura barve
• Priložen daljinski upravljalnik za vaše večje udobje
• Visokozmogljiv, trajen razpršilnik za enakomerno osvetlitev in
zmanjšan odsev.
• 4 prednastavljeni prizori
• Samodejni izklop čez 60 minut
• Povežite do 3 kose z enim daljinskim upravljalnikom

8718699750619

Značilnosti
Mehka nočna svetilka
Pomagajte vašim najdražjim lažje
zaspati pri mehki nočni svetlobi.
Udobje oči
Nizka kakovost svetlobe lahko utrudi
oči. Ker veliko časa preživimo v zaprtih
prostorih, je ustrezna razsvetlitev doma
bolj pomembna kot kadarkoli prej. Naši
izdelki izpolnjujejo stroga preizkusna
merila, vključno z migetanjem,
utripanjem, bleščanjem, prikazom barv
in zatemnjeno svetlobo, da se zagotovi
skladnost z zahtevami tehnologije
EyeComfort (udobje oči). Ne samo, da
Philipsove sijalke LED poskrbijo za
udobno svetlobo, ampak ostanejo
takšne skozi celotno življenjsko dobo in
dlje kot desetletje zagotavljajo
dosledno kakovost svetlobe, svetilnost
in barvo. Odločite se za svetlobo, ki je
prijazna do oči. Vaše oči vam bodo
hvaležne.

Nastavljiva temperatura barve
Preklopite z jasne bele svetlobe za
koncentracijo na toplo rumeno
svetlobo za sprostitev.
Priložen daljinski upravljalnik za vaše
večje udobje
Izberite različne barve svetlobe, ravni
zatemnitve ter izbirajte med
prednastavljenimi nastavitvami
svetlobe.
Visokozmogljiv, trajen razpršilnik za
enakomerno osvetlitev in zmanjšan
odsev.
Ta razpršilnik mehko svetlobo
enakomerno oddaja po vaših prostorih.
4 prednastavljeni prizori
Uživajte v različnih vzdušjih s
prednastavljenimi svetlobnimi prizori
za vsako priložnost.

Specifikacije
Zasnova in izdelava
• Barva: bela
• Material: kovina/plastika
Z dodatno funkcijo/nastavkom
• Nastavljiva glava reflektorja: Ne
• Možnost zatemnitve z daljinskim
upravljalnikom: Da
• Vgrajena LED-sijalka: Da
• Priložen daljinski upravljalnik: Da
• Osrednji predmet: Da
Svetlobne značilnosti
• Indeks prikaza barv (CRI): 80
Razno
• Posebej zasnovano za: Funkcionalno
• Tip: Stropna svetilka

Dimenzije in teža izdelka
• Višina: 8,5 cm
• Dolžina: 36,8 cm
• Neto teža: 0,79 kg
• Širina: 36,8 cm
Vzdrževanje
• Garancija: 5 let
Tehnične specifikacije
• Življenjska doba do: 15.000 h
• Premer: 368 mm
• Skupna svetilnost v lumnih, nosilec:
2800
• Barva svetlobe: 2700-6500
• Omrežno napajanje: 220-240
• Nosilec, možnost zatemnitve: Da
• LED: Da
• Vgrajen LED: Da
• Moč priložene sijalke: 23
• Koda IP: IP20
• Zaščitni razred: Razred I

Samodejni izklop čez 60 minut
Ko je vklopljen način spanja, se bo
svetilka samodejno izklopila čez 60
minut. Nič več vstajanja sredi noči, da
bi izklopili svetilko.
Povežite do 3 kose z enim daljinskim
upravljalnikom
Brez vstajanja upravljajte vsa svetila v
prostoru s tem močnim in pametnim
daljinskim upravljalnikom.

8718699750619
Dimenzije in teža embalaže
• EAN/UPC – izdelek: 8718699750619
• Neto teža: 0,680 kg
• Bruto teža: 0,950 kg
• Višina: 9,500 cm

Datum izdaje: 2021-11-15
Različica: 0.298

• Dolžina: 41,500 cm
• Širina: 41,500 cm
• Številka materiala (12NC):
915005774831
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