Lubų šviestuvas
Praktiškas
TOBA CL505
Balta
Belaidis šviesos reguliavimas

8718699750633

Patogiai susikurkite
norimą aplinką
Kiekvieną kartą sukurkite tinkamą aplinką. Vos keliais nuotolinio
valdymo pultelio spustelėjimais universalus „Philips“ šviesos diodų
lubinis šviestuvas leidžia lanksčiai ir patogiai pasirinkti apšvietimą iš
keleto apšvietimo nustatymų, pritaikytų kiekvienai akimirkai.
Foninio apšvietimo efektas
• Švelni naktinės lempos šviesa
Aukščiausia kokybė
• EyeComfort - akims maloni šviesa
Valdiklis
• Reguliuojama spalvinė temperatūra
• Kad būtų patogu, pridedamas nuotolinio valdymo pultelis
• Efektyvus, patvarus sklaidytuvas, užtikrinantis tolygų apšvietimą ir
mažesnį akinimą.
• 4 nustatyti apšvietimo režimai
• Automatinis išjungimas po 60 min.
• Susiekite iki 3 gaminių su vienu nuotolinio valdymo pulteliu

8718699750633

Ypatybės
Švelni naktinės lempos šviesa
Tegul jūsų mylimiausieji užmiega su
švelnia naktinės lempos šviesa.
Patogumas akims
Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį.
Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai
laiko praleidžia patalpose, tinkamas
namų apšvietimas yra svarbiau nei bet
kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka
griežtus bandymų kriterijus, įskaitant
mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų
perteikimo ir pritemdymo, kad būtų
užtikrinta, jog jie atitinka
„EyeComfort“ reikalavimus.
„Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia
malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią
visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos
pastovią šviesos kokybę, išvestį ir
spalvas daugiau nei dešimtmetį.
Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų
akims. Jūsų akys jums padėkos.

Reguliuojama spalvinė temperatūra
Ryškią baltą šviesą, padedančią
susikaupti, pakeiskite šilta geltona
šviesa ir atsipalaiduokite.
Kad būtų patogu, pridedamas
nuotolinio valdymo pultelis
Rinkitės skirtingas apšvietimo spalvas ir
pritemdymo lygius bei skirtingus iš
anksto nustatomus apšvietimo
nustatymus.
Efektyvus, patvarus sklaidytuvas,
užtikrinantis tolygų apšvietimą ir
mažesnį akinimą.
Šis sklaidytuvas tolygiai paskirsto
švelnią šviesą visuose kambariuose.
4 nustatyti apšvietimo režimai
Mėgaukitės ypatinga atmosfera,
pasirinkę vieną iš konkrečiai situacijai
pritaikytų ir nustatytų apšvietimo
režimų.

Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: balta
• Medžiaga: metalas / plastikas
Papildoma funkcija / priedas
• Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
• Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Taip
• Integruota LED: Taip
• Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis:
Taip
• Dekoratyvinis: Taip
Šviesos savybės
• Spalvos indeksas (CRI): 80
Kita
• Sukurta specialiai: Praktiškas
• Tipas: Lubų šviestuvas

Gaminio matmenys ir svoris
• Aukštis: 8,5 cm
• Ilgis: 36,8 cm
• Grynas svoris: 0,77 kg
• Plotis: 36,8 cm
Techninė priežiūra
• Garantija: 5 metai
Techniniai duomenys
• Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
• Skersmuo: 368 mm
• Bendras įrenginio skleidžiamų
liumenų skaičius: 2800
• Šviesos spalva: 2700-6500
• Elektros energija: 220-240
• Reguliuojamo šviesos srauto
įrengimas: Taip
• LED: Taip
• Integruotas LED: Taip
• Pridėtos lemputės galia vatais: 23
• IP kodas: IP20
• Apsaugos klasė: I klasė

Automatinis išjungimas po 60 min.
Kai įjungtas miego režimas, šviesa
automatiškai išsijungia po 60 minučių.
Daugiau nebereikės keltis vidury
nakties išjungti šviesos.
Susiekite iki 3 gaminių su vienu
nuotolinio valdymo pulteliu
Su šiuo galingu ir išmaniu nuotolinio
valdymo pulteliu valdykite visą
kambario apšvietimą nesikeldami iš
vietos.

8718699750633
Pakuotės matmenys ir svoris
• EAN/UPC – gaminys: 8718699750633
• Grynas svoris: 0,700 kg
• Grynasis svoris: 1,020 kg
• Aukštis: 9,500 cm

• Ilgis: 46,000 cm
• Plotis: 46,000 cm
• Medžiagos numeris (12NC):
915005775031
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