Innfelt spot
Funksjonell
TARAGON SL262
White
8718699755768

Komfortabelt LED-lys
som er skånsomt mot
øynene
Philips LED gir lys som er designet for å være skånsomt mot
øynene.
Enkel å bruke
• Velg hvor og hvordan lyset skal falle med disse justerbare
modullysene.
Overlegen kvalitet
• EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
Materiale og utseende
• Metall i høy kvalitet
Holdbarhet
• Lang levetid opptil 20 000 timer

8718699755768

Høydepunkter
Justerbar modulbelysning
Eyecomfort
Dårlig innebelysning kan belaste
øynene. Vi tilbringer stadig med tid
innendørs, og derfor er det mer viktig
enn noen gang å belyse hjemmet riktig.
Våre produkter streber etter å
samsvare med EyeComforts strenge
kriterier for blant annet flimmer,

strobing, blending, fargegjengivelse og
dimme-effekter. Philips LED-lyspærer
gir like god og komfortabel belysning
gjennom hele livssyklusen, med
konsekvent kvalitet, lysmengde og
farge i mer en ti år. Skift til en belysning
som tar vare på øynene dine – de vil
takke deg.

Metall i høy kvalitet
Slitesterkt og tiltalende metallmateriale
for et markant utseende.
Lang levetid opptil 20 000 timer
Philips LED-teknologi forlenger
produktets levetid opptil 20 000 timer.

Spesifikasjoner
Design og utseende
• Farge: hvit
• Materiale: plast

Service
• Garanti: To år

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
• Justerbart spothode: Ja
• Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
• Integrert LED: Ja
• Fjernbetjening inkludert: Nei
• Midtpunkt: Ja
Lysegenskaper
• Lysvinkel: 36 grad(er)
• Fargegjengivelse (CRI): 80
Diverse
• Spesielt designet for: Funksjonell
• Type: Spot
Mål og vekt på produktet
• Lengde på utstikker: 7 cm
• Bredde på utstikker: 7 cm
• Høyde: 4,2 cm
• Lengde: 8,5 cm
• Nettovekt: 0,076 kg
• Forsenkningsavstand: 1,5 cm
• Bredde: 8,5 cm
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Tekniske spesifikasjoner
• Levetid på opptil: 20 000 time(r)
• Diameter: 85 mm
• Lysarmaturens totale lyseffekt: 380
• Lysfarge: 2700
• Strømnett: 220-240
• Dimmbar lysarmatur: Nei
• LED: Ja
• Innebygd LED-lyskilde: Ja
• Lyspære følger med: 4.5
• IP-klasse: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse II
Emballasjemål og vekt
• EAN/UPC – produkt: 8718699755768
• Nettovekt: 0,076 kg
• Bruttovekt: 0,101 kg
• Høyde: 9,000 cm
• Lengde: 6,000 cm
• Bredde: 9,800 cm
• Materialnummer (12NC):
929002374620
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