Uvučena
reflektorska svjetiljka
Funkcionalno
DIVE SL261
Bijela
Prigušeno

8718699755720

Stvorite savršen ugođaj
uz visokokvalitetno
prigušivo svjetlo.
Stvorite savršen ugođaj uz prigušive uvučene reflektorske LED
svjetiljke tvrtke Philips kojima možete jednostavno prigušiti
intenzitet svjetlosti od svakodnevnog jakog svjetla do udobnih
tonova.
Usklađivanje s interijerom
• Dekorativna završna obrada u metalik boji
Svjetlosni efekt
• Usmjereni snop jake svjetlosti
Sigurnost
• Otpornost na vlagu
Vrhunska kvaliteta
• EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima
Upravljanje
• Mogućnost prigušivanja
Trajnost
• Dug radni vijek, do 15.000 sati

8718699755720

Istaknute znač.
Dekorativna završna obrada u metalik
boji
Završna obrada u modernoj metalik
boji pruža moderan izgled.
Usmjereni snop jake svjetlosti
Usmjerite svjetlo na određeni objekt,
blagovaonski stol ili neki drugi dio
prostorije kako biste privukli pažnju na
ono što želite.
Otpornost na vlagu
Otpornost na vlagu znači da ovaj
proizvod možete sa sigurnošću
upotrebljavati u kupaonicama,
kuhinjama, na balkonima i u drugim
prostorima u kojima može biti vlage.

Ugodno za oči
Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti
naprezanje očiju. Budući da mnogo
vremena provodimo u zatvorenom
prostoru, pravilno osvjetljenje doma
danas je važnije no ikad. Naši proizvodi
ispitani su u strogim uvjetima na
titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje,
renderiranje boja i efekte prigušivanja
kako bi se osiguralo da zadovoljavaju
zahtjeve standarda EyeComfort. LED
žarulje tvrtke Philips ne samo da
pružaju ugodnu rasvjetu, već
zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom
čitavog vijeka trajanja, pružajući
konstantnu razinu kvalitete,
postojanosti i boje osvjetljenja na
vremensko razdoblje dulje od deset

Specifikacije
Dizajn i završna obrada
• Boja: bijela
• Materijal: metal/plastika
Dodatna značajka / dodatak u
kompletu
• Prilagodljiva glava reflektora: Ne
• Mogućnost prigušivanja uz daljinsku
kontrolu: Ne
• Integrirane LED: Da
• Daljinski upravljač u kompletu: Ne
• Glavno rasvjetno tijelo: Da
Značajke svjetla
• Kut svjetlosnog snopa: 36 stupnjevi
• Indeks uzvrata boje (CRI): 80
Razno
• Posebno dizajnirana za: Funkcionalno
• Vrsta: Reflektorska svjetiljka
Dimenzije i masa proizvoda
• Dužina proreza: 7 cm
• Širina proreza: 7 cm
• Visina: 5,5 cm
• Dužina: 8,5 cm
• Neto težina: 0,114 kg
• Uvučeni dio: 1,5 cm
• Širina: 8,5 cm

Servis
• Jamstvo: 2 godine
Tehničke specifikacije
• Vijek upotrebe do: 20.000 sat(i)
• Promjer: 85 mm
• Ukupna izlazna snaga rasvjetnog
tijela u lumenima: 350
• Boja svjetla: 2700
• Mrežno napajanje: 220-240
• Rasvjetno tijelo s mogućnošću
prigušivanja: Da
• LED: Da
• Ugrađeni LED: Da
• Snaga žarulje u kompletu: 5.5
• IP šifra: IP20 (prednja 65)
• Klasa zaštite: II. klasa
Dimenzije i težina pakiranja
• EAN/UPC – proizvod:
8718699755720
• Neto težina: 0,114 kg
• Bruto težina: 0,145 kg
• Visina: 9,000 cm
• Dužina: 7,500 cm
• Širina: 10,500 cm
• Broj materijala: (12 NC):
929002374420

godina. Prebacite se na svjetlo koje
godi vašim očima, bit će vam zahvalne.
Mogućnost prigušivanja
Omogućuje vam promjenu ugođaja
smanjenjem razine osvjetljenja LED –
od jakog bijelog svjetla do ugodnog
osvjetljenja, baš kao tradicionalne
svjetiljke.
Dug radni vijek, do 15.000 sati
LED tehnologija tvrtke Philips
produžuje radni vijek proizvoda do
15.000 sati.
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