Indbygningsspot
Funktionel
TARAGON SL262
Nikkel

8718699755782

Behageligt LED lys, som
skåner dine øjne
Philips LED lamper udsender et lys, der er designet til dine øjnes
komfort.
Nem at benytte
• Vælg, hvordan og hvor lyset skal falde, med disse modulopbyggede
lys.
Førsteklasses kvalitet
• EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene
Materiale og finish
• Metalmateriale af høj kvalitet
Holdbarhed
• Lang levetid op til 20.000 timer

8718699755782

Vigtigste nyheder
Justerbart modulopbygget lys
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

end et årti. Skift til belysning, der er
godt for dine øjne. De vil takke dig.
Metalmateriale af høj kvalitet
Robust og attraktivt metalmateriale
giver en stærk finish.
Lang levetid op til 20.000 timer
Philips' LED teknologi forlænger dine
produkters levetid op til 20.000 timer.

Specifikationer
Design og finish
• Farve: nikkel
• Materiale: plast

Service
• Garanti: 2 år

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
• Justerbart spothoved: Ja
• Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
• Integreret LED: Ja
• Fjernbetjening inkluderet: Nej
• Midtpunkt: Ja
Lysegenskaber
• Spredningsvinkel: 36 °
• Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
Diverse
• Specielt designet til: Funktionel
• Type: Spot
Produktmål og -vægt
• Udskæringslængde: 7 cm
• Udskæringsbredde: 7 cm
• Højde: 4,2 cm
• Længde: 8,5 cm
• Nettovægt: 0,076 kg
• Indbygget afstand: 1,5 cm
• Bredde: 8,5 cm
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Tekniske specifikationer
• Levetid: 20.000 t
• Diameter: 85 mm
• Samlet lysudbytte fra lampen: 380
• Lysfarve: 2700
• 230V: 220-240
• Lampen er dæmpbar: Nej
• LED: Ja
• Indbygget LED: Ja
• Pære med wattforbrug inkluderet: 4.5
• IP-kode: IP20
• Beskyttelsesklasse: Klasse II
Emballagemål og -vægt
• EAN/UPC – produkt: 8718699755782
• Nettovægt: 0,076 kg
• Bruttovægt: 0,101 kg
• Højde: 9,000 cm
• Længde: 6,000 cm
• Bredde: 9,800 cm
• Materiale nummer (12NC):
929002374720
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