Zapustné bodové
svítidlo
Funkční
TARAGON SL262
Nikl

8718699755836

Příjemné LED světlo,
které je šetrné k vašim
očím
Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.
Jednoduše zážitek
• Vyberte si pomocí nastavitelného modulárního osvětlení, jak a kam
má dopadat světlo.
Špičková kvalita
• EyeComfort – světlo příjemné pro oči
Materiál a povrchová úprava
• Vysoce kvalitní kov
Odolnost
• Dlouhá životnost – až 20 000 hodin

8718699755836

Přednosti
Nastavitelné modulární osvětlení
Pohodlí pro oči
Nekvalitní osvětlení může namáhat oči.
Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je
proto mnohem důležitější než kdy
dříve, aby váš domov byl správně
osvětlen. Naše výrobky splňují
nejpřísnější zkušební kritéria, včetně
blikání, stroboskopického efektu,
oslnění, podání barev a efektů tlumení,

a splňují proto požadavky
EyeComfort. LED žárovky Philips
nejenže vyzařují příjemné světlo, ale
také si tyto charakteristiky uchovávají
po celou dobu životnosti. Jsou
schopny poskytovat světlo o neměnné
kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší
než desetiletí. Přejděte na světlo, které
je pohodlné pro oči. Vaše oči vám
poděkují.

Vysoce kvalitní kov
Odolný a atraktivní kov pro odolný
povrch.
Dlouhá životnost – až 20 000 hodin
Technologie Philips LED prodlužuje
životnost výrobku až na 20 000 hodin.

Specifikace
Design a provedení
• Barva: nikl
• Materiál: plast

Servis
• Záruka: 2 roky

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
• Nastavitelné bodové světlo: Ano
• Stmívatelné pomocí dálkového
ovladače: Ne
• Integrované LED: Ano
• Obsahuje dálkové ovládání: Ne
• Střední díl: Ano
Charakteristika světla
• Vyzařovací úhel: 36 stupňů
• Index barevného podání (CRI): 80
Různé
• Speciálně navrženo pro: Funkční
• Typ: Bodové svítidlo
Rozměry a hmotnost výrobku
• Délka výřezu: 7 cm
• Šířka výřezu: 7 cm
• Výška: 4,2 cm
• Délka: 8,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,076 kg
• Vzdálenost zapuštění: 1,5 cm
• Šířka: 8,5 cm
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Technické údaje
• Životnost až: 20 000 h
• Průměr: 85 mm
• Celkový světelný tok svítidla: 380
• Barva světla: 2700
• Napájení ze sítě: 220-240
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• LED: Ano
• Zabudovaný LED zdroj: Ano
• Příkon žárovky: 4.5
• Kód IP: IP20
• Třída ochrany: Třída II
Rozměry a hmotnost balení
• EAN/UPC – výrobek: 8718699755836
• Čistá hmotnost: 0,228 kg
• Hrubá hmotnost: 0,275 kg
• Výška: 9,000 cm
• Délka: 9,800 cm
• Šířka: 14,800 cm
• Číslo materiálu (12NC): 929002374722
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