Lampă de plafon
Funcțional
TOBA CL505
Alb
Reglarea wireless a intensității

8718699750633

Setarea ambianței
dorite, la îndemâna
dumneavoastră
Creați ambianța potrivită de fiecare dată. Cu doar câteva clicuri pe
telecomandă, lampa de plafon multifuncțională cu LED Philips vă
oferă flexibilitatea și confortul alegerii dintr-o gamă de setări de
lumină pentru fiecare moment.
Efect de lumină ambientală
• Lumină blândă de noapte
Calitate premium
• EyeComfort – lumină plăcută ochilor
Control
• Temperatură reglabilă a culorii
• Telecomandă inclusă, pentru confortul dvs.
• Difuzor durabil, de înaltă performanță, pentru un iluminat uniform și
un efect de orbire redus.
• 4 scenarii prestabilite
• Oprire automată după 60 de min.
• Conectați până la 3 buc. cu o singură telecomandă

8718699750633

Repere
Lumină blândă de noapte
Ajutați-i pe cei dragi să adoarmă într-o
lumină blândă de noapte.
Eyecomfort
Lumina de calitate necorespunzătoare
poate provoca oboseală la nivelul
ochilor. Deoarece mulți dintre noi
petrec majoritatea timpului în interior,
este mai important ca niciodată să vă
luminați corespunzător locuința.
Produsele noastre îndeplinesc cele mai
exigente criterii de testare, care includ
pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea
culorilor și efectele de reglare a
intensității luminoase, pentru a garanta
că acestea respectă cerințele
EyeComfort. Becurile cu LED de la
Philips nu doar oferă lumină
confortabilă, dar, de asemenea, își
păstrează intensitatea pe întreaga
durată de viață, asigurând niveluri
constante ale colurilor, fluxului și
calității luminii pe o perioadă care
depășește un deceniu. Alegeți lumina
care este plăcută ochilor. Aveți grijă de
ochii dvs.

Temperatură reglabilă a culorii
Schimbați de la o lumină albă
proaspătă pentru concentrare la o
lumină galbenă caldă pentru relaxare.
Telecomandă inclusă, pentru confortul
dvs.
Alegeți diverse culori de lumină sau
niveluri de intensitate luminoasă și
selectați dintre diferitele setările de
lumină preconfigurate.
Difuzor durabil, de înaltă performanță,
pentru un iluminat uniform și un efect
de orbire redus.
Acest difuzor distribuie lumină blândă
în mod uniform în toate încăperile.
4 scenarii prestabilite
Bucurați-vă de ambianțe diferite cu
avantajul oferit de scenariile de lumină
prestabilite pentru fiecare ocazie.
Oprire automată după 60 de min.
La activarea stării de veghe, lumina se
va stinge automat după 60 de minute.
Gata cu trezitul din somn în toiul nopții,
doar pentru a stinge lumina.

Specificaţii
Design și finisaj
• Culoare: alb
• Material: metal/plastic
Caracteristici/accesorii suplimentare
incluse
• Spot reglabil: Nu
• Reglare intensitate luminoasă din
telecomandă: Da
• LED integrat: Da
• Telecomandă inclusă: Da
• Piesă centrală: Da
Caracteristicile fotometrice
• Indice de redare a culorilor (IRC): 80
Diverse
• Concepută special pentru: Funcțional
• Tip: Lampă de plafon

Dimensiunile și greutatea produsului
• Înălțime: 8,5 cm
• Lungime: 36,8 cm
• Greutate netă: 0,77 kg
• Lățime: 36,8 cm
Service
• Garanție: 5 ani

Conectați până la 3 buc. cu o singură
telecomandă
Controlați întregul iluminat din
încăpere, fără a trebui să vă dați jos din
pat, cu această telecomandă puternică
și inteligentă.

8718699750633
Specificații tehnice
• Durată de viață de până la: 15.000
ore
• Diametru: 368 mm
• Flux luminos total al instalației de
iluminat: 2800
• Culoare lumină: 2700-6500
• Alimentare de la rețea: 220-240
• Instalație de iluminat cu intensitate
variabilă: Da
• LED: Da
• LED încorporat: Da

Data apariţiei: 2021-11-15
Versiune: 0.298

• Puterea becului inclus: 23
• Cod IP: IP20
• Clasa de protecție: Clasa I
Dimensiunile și greutatea ambalajului
• EAN/UPC - produs: 8718699750633
• Greutate netă: 0,700 kg
• Greutate brută: 1,020 kg
• Înălțime: 9,500 cm
• Lungime: 46,000 cm
• Lățime: 46,000 cm
• Număr material (12NC): 915005775031
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