Süvik-kohtvalgusti
Funktsionaalne
SPARKLE SL261
Nikkel
Hämar

8718699755898

Looge ideaalne õhustik
kvaliteetse hämardatava
valgustiga.
Looge täiuslik meeleolu Philipsi hämardatavate süvistatud LEDkohtvalgustitega, millega saata lihtsasti hämardada valgust
igapäevasest eredast kuni hubase hämarani.
Lihtne kogemus
• Nende reguleeritavate modulaarvalgustitega saate valida, kuidas ja
kuhu valgus langeb.
Valgusefekt
• Ere ja fokusseeritud valgusvihk
Parim kvaliteet
• EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
Juhtseadis
• Hämardatav
Kestvus
• Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

8718699755898

Esiletõstetud tooted
Reguleeritav modulaarvalgusti
Ere ja fokusseeritud valgusvihk
Suunake tuli objektidele, söögilauale ja
muudele siseelementidele, et tõmmata
tähelepanu erilisele stiilile.
EyeComfort
Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna
paljud meist veedavad aega
siseruumides, on oma kodu õigesti
valgustamine olulisem kui kunagi
varem. Meie tooteid on katsetatud
rangete kriteeriumite osas, mis
puudutavad värelust, vilkumist,
pimestamist, värviedastust ja
hämardavat efekti, et vastata
EyeComforti nõuetele. Philipsi LEDpirnid ei anna mitte ainult mugavat
valgust, vaid säilitavad selle kogu
kasutusea jooksul, pakkudes püsivat
valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi
enam kui kümneks aastaks. Lülitage
valgusele, mis säästab teie silmi.
Silmad tänavad teid selle eest.

Hämardatav
Võimaldab teil muuta õhustikku,
vähendades LED-i eredust eredalt
valgelt valguselt hubasele hämarale
valgusele – täpselt nagu tavapäraste
lampide korral.
Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi
Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie
toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värvus: nikkel
• Materjal: metall/plast
Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
• Kohandatav kohtvalgus lambipeas:
Jah
• Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
• Integreeritud LED: Jah
• Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
• Keskvalgusti: Jah
Valgusti omadused
• Valgusvihu nurk: 36 °
• Värviedastusindeks (CRI): 80
Mitmesugust
• Välja töötatud spetsiaalselt tootele:
Funktsionaalne
• Tüüp: Kohtvalgusti

Toote mõõtmed ja kaal
• Väljalõike pikkus: 7 cm
• Väljalõike laius: 7 cm
• Kõrgus: 5,5 cm
• Pikkus: 8,5 cm
• Kaal pakendita: 0,118 kg
• Kaugus õõnsuses: 1,5 cm
• Laius: 8,5 cm
Hooldus
• Garantii: 2 aastat

8718699755898
Tehnilised andmed
• Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
• Läbimõõt: 85 mm
• Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
350
• Valguse värv: 2700
• Toiteallikas: 220-240
• Hämardatav valgusti: Jah
• LED: Jah
• Sisseehitatud LED: Jah
• Komplekti kuulub elektrilamp: 5
• IP-kood: IP20

Väljalaske kuupäev:
2021-09-13
Versioon: 0.189

• Kaitseklass: II klass
Pakendi mõõtmed ja kaal
• EAN/UPC – toode: 8718699755898
• Kaal pakendita: 0,354 kg
• Brutokaal: 0,414 kg
• Kõrgus: 9,000 cm
• Pikkus: 10,500 cm
• Laius: 18,700 cm
• Materjali number (12NC):
929002373922
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