Zapustené bodové
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DIVE SL261
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8718699755669

Vytvorte si dokonalé
prostredie pomocou
kvalitného
stmievateľného svetla.
Vytvorte si dokonalú atmosféru pomocou stmievateľných
zapustených bodových svietidiel Philips LED, vďaka ktorým
môžete jednoducho stmievať osvetlenie, od žiarivého svetla na
každodenné použitie až po útulné tóny.
Zlaďte svoj interiér
• Dekoratívna kovová povrchová úprava
Svetelný efekt
• Jasný a presne zamierený svetelný lúč
Bezpečnosť
• Odolnosť voči vlhkosti
Prvotriedna kvalita
• EyeComfort – svetlo príjemné na oči
Ovládanie
• Možnosť stmievania
Životnosť
• Dlhá životnosť až 15 000 hodín

8718699755669

Hlavné prvky
Dekoratívna kovová povrchová úprava
Moderná kovová úprava je štýlovým
detailom.
Jasný a presne zamierený svetelný lúč
Osvetlite objekty, jedálenský stôl alebo
iné prvky interiéru a prilákajte tak
pozornosť k jednotlivým dekoratívnym
prevedeniam.
Odolnosť voči vlhkosti
Vďaka odolnosti voči vlhkosti môžete
tento produkt bez obáv používať
v kúpeľni, kuchyni, na balkóne aj na
iných miestach, kde sa vlhkosť dá
očakávať.

EyeComfort
Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť
namáhanie očí. Mnohí z nás trávia veľa
času v interiéri, a preto je dôležitejšie
než kedykoľvek predtým, aby bola
vaša domácnosť správne osvetlená.
Naše produkty pri testovaní vyhovujú
prísnym kritériám týkajúcim sa
napríklad blikania, stroboskopického
efektu, oslnenia, podania farieb
a stmievacích efektov, vďaka ktorým
spĺňajú požiadavky koncepcie
EyeComfort. LED svetelné zdroje od
spoločnosti Philips poskytujú príjemné
svetlo, a to počas celej svojej
životnosti, vďaka čomu už viac ako
desaťročie poskytujú trvalý svetelný

Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: nikel
• Materiál: kov/plast
Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo
• Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
• Možnosť stlmenia diaľkovým
ovládaním: Nie
• Integrované LED: áno
• Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
• Ústredný prvok: áno
Vlastnosti svetla
• Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
• Index podania farieb (CRI): 80
Rozličné
• Špeciálne navrhnuté pre: Funkčné
osvetlenie
• Typ: Bodové svietidlo
Rozmery a hmotnosť výrobku
• Dĺžka výrezu: 7 cm
• Šírka výrezu: 7 cm
• Výška: 5,5 cm
• Dĺžka: 8,5 cm
• Netto hmotnosť: 0,114 kg
• Zapustená vzdialenosť: 1,5 cm
• Šírka: 8,5 cm

Servis
• Záruka: 2 roky
Technické špecifikácie
• Životnosť až: 20 000 h
• Priemer: 85 mm
• Celkový svetelný tok svietidla v
lúmenoch: 350
• Farba svetla: 2700
• Napájanie zo siete: 220-240
• Svietidlo s možnosťou stmievania:
áno
• LED: áno
• Zabudované LED: áno
• Vrátane žiarovky s wattovým
výkonom: 5
• Kód IP: IP20 (vpredu 65)
• Trieda ochrany: Trieda II
Rozmery a hmotnosť balenia
• EAN/UPC - produkt: 8718699755669
• Netto hmotnosť: 0,110 kg
• Brutto hmotnosť: 0,145 kg
• Výška: 9,000 cm
• Dĺžka: 7,500 cm
• Šírka: 10,500 cm
• Materiál krytu (12NC): 929002374120

výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla.
Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje
pohodlie pre oči. Vaše oči vám
poďakujú.
Možnosť stmievania
Umožňuje vám zmeniť náladu
prispôsobením jasu svietidiel LED – od
jasného bieleho svetla až po útulné
tlmené svetlo ako pri tradičných
lampách.
Dlhá životnosť až 15 000 hodín
LED technológia Philips predĺži
životnosť vášho výrobku až na 15 000
hodín.
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