Indbygningsspot
Funktionel
DIVE SL261
Hvid
Dæmp

8718699755645

Skab den perfekte
stemning med
kvalitetslys, der kan
dæmpes.
Skab den perfekte stemning med Philips LED indbygningsspots,
der nemt kan dæmpes fra klart hverdagslys til hyggelig
aftenbelysning.
Passer til din indretning
• Dekorativ metallisk finish
Lyseffekt
• Klar og fokuseret stråle
Sikkerhed
• Fugtafvisende
Førsteklasses kvalitet
• EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene
Styring
• Kan dæmpes
Holdbarhed
• Lang levetid op til 15.000 timer

8718699755645

Vigtigste nyheder
Dekorativ metallisk finish
En tidssvarende metallisk finish tilføjer
et moderne strejf.
Klar og fokuseret stråle
Fokusér lyset på genstande, et
spisebord eller andet interiør for at
skabe opmærksomhed om bestemte
stilarter.
Fugtafvisende
Produktet er fugtafvisende, hvilket
betyder, at du roligt kan bruge det på
badeværelset, i køkkenet, på altanen
og i andre rum, hvor fugt kan være et
problem.

EyeComfort
Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene.
Mange af os bruger meget tid
indendørs, og det er derfor vigtigere
end nogensinde før at have ordentlig
belysning i hjemmet. Vores produkter
udsættes for strenge tests indenfor
kriterier såsom flimren, strobe,
blænding, farvegengivelse og
dæmper-effekt for at sikre, at de lever
op til EyeComfort-kravene. Philips
LED-pærer leverer ikke blot
komfortabel belysning, de bliver også
ved med det gennem hele deres
levetid og leverer dermed konstant
lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere

Specifikationer
Design og finish
• Farve: Hvid
• Materiale: metal/plast
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Justerbart spothoved: Nej
• Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
• Integreret LED: Ja
• Fjernbetjening medfølger: Nej
• Centralt element: Ja
Lysegenskaber
• Spredningsvinkel: 36 °
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
Diverse
• Specielt designet til: Funktionel
Produktmål og -vægt
• Udskæringslængde: 7 cm
• Udskæringsbredde: 7 cm
• Højde: 5,5 cm
• Længde: 8,5 cm
• Nettovægt: 0,118 kg
• Indbygget afstand: 1,5 cm
• Bredde: 8,5 cm

Service
• Garanti: 2 år
Tekniske specifikationer
• Levetid op til: 20.000 t
• Diameter: 85 mm
• Samlet lysudbytte fra lampe: 350
• Lysfarve: 2700
• Lysnet: 220-240
• Lampen er dæmpbar: Ja
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Pære med wattforbrug medfølger: 5
• IP-kode: IP20 (front 65)
• Beskyttelsesklasse: Klasse II
Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718699755645
• Nettovægt: 0,118 kg
• Bruttovægt: 0,149 kg
• Højde: 9,000 cm
• Længde: 7,500 cm
• Bredde: 10,500 cm
• Materiale nummer (12NC):
929002374020

end et årti. Skift til belysning, der er
godt for dine øjne. De vil takke dig.
Kan dæmpes
Du kan ændre stemningen ved at skrue
ned for LED lysstyrkeniveauet, fra klart
hvidt lys til et hyggeligt skær - præcis
ligesom traditionelle lamper.
Lang levetid op til 15.000 timer
Philips' LED teknologi forlænger dine
produkters levetid op til 15.000 timer.
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