Iebūvējams
virziena gaismeklis
Funkcionāls
DIVE SL261
Balts
Aptumšot

8718699756048

Radiet perfektu
atmosfēru mājoklī,
izmantojot augstas
kvalitātes aptumšojamu
gaismu.
Radiet perfektu noskaņojumu, izmantojot Philips LED Dimmable
iebūvētos virziena gaismekļus. Varat viegli aptumšot gaismekļus,
iestatot vai nu ierasto spilgto gaismu, vai pieklusinātus toņus.
Pielāgojiet savam interjeram
• Metāliska dekoratīvā apdare
Gaismas efekts
• Spilgts un fokusēts staru kūlis
Drošība
• Mitrumizturīgs
Izcila kvalitāte
• EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums
Vadība
• Darbojas ar reostatu
Izturība
• Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

8718699756048

Izceltie produkti
Metāliska dekoratīvā apdare
Moderns izskats, pateicoties metāliskai
apdarei.
Spilgts un fokusēts staru kūlis
Vērsiet gaismu uz dažādiem interjera
priekšmetiem vai ēdamgaldu, lai
gaismā tie tiktu izcelti.
Mitrumizturīgs
Mitrumizturība nozīmē, ka šo ierīci
varat droši izmantot vannasistabās,
virtuvēs, balkonos un citās vietās, kur
iespējams mitrums.

Komforts acīm
Sliktas kvalitātes apgaismojums var
veicināt acu nogurumu. Daudzi no
mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši
svarīgi nodrošināt savās mājās
atbilstošu apgaismojumu. Mūsu
izstrādājumiem tiek piemēroti strikti
pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz
mirgoņu, stroboskopisko efektu,
atspulgu, krāsu atveidi un krāsas
maiņas efektu, lai nodrošinātu to
atbilstību EyeComfort prasībām. Philips
LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu
gaismu, bet arī saglabā to visā
darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit
gadus nodrošinot nemainīgu gaismas

Specifikācijas
Dizains un apdare
• Krāsa: Balts
• Materiāls: metāla/plastmasa
Komplektā iekļauta papildu funkcija/
piederums
• Regulējama gaismekļa galva: Nē
• Aptumšojama ar tālvadību: Nē
• Iebūvēta gaismas diode: Jā
• Komplektā iekļauta tālvadības pults:
Nē
• Centrālā daļa: Jā
Apgaismojuma raksturlielumi
• Gaismas krišanas leņķis: 36 °
• Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
Dažādi
• Radīts tieši: Funkcionāls
• Tips: Virziena gaismeklis
Produkta izmēri un svars
• Izgriezuma garums: 7 cm
• Izgriezuma platums: 7 cm
• Augstums: 5,5 cm
• Garums: 8,5 cm
• Neto svars: 0,114 kg
• Nišas iegrime: 1,5 cm
• Platums: 8,5 cm

Serviss
• Garantija: 2 gadi
Tehniskā specifikācija
• Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
• Diametrs: 85 mm
• Gaismekļa kopējā gaismas atdeve
lūmenos: 350
• Gaismas krāsa: 2700
• Elektrotīkla strāva: 220-240
• Aptumšojams gaismeklis: Jā
• LED: Jā
• Iebūvēta LED: Jā
• Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5.5
• IP kods: IP20 (65 priekšpusē)
• Aizsardzības klase: II klase
Iepakojuma izmēri un svars
• EAN/UPC – izstrādājums:
8718699756048
• Neto svars: 0,342 kg
• Bruto svars: 0,402 kg
• Augstums: 9,000 cm
• Garums: 10,500 cm
• Platums: 18,700 cm
• Materiāla numurs (12NC):
929002374422

kvalitāti, izstarošanu un krāsas.
Izmantojiet acīm tīkamu
apgaismojumu. Jūsu acis jums par to
pateiksies.
Darbojas ar reostatu
Ļauj mainīt noskaņu, samazinot LED
spilgtuma līmeņus no spilgti baltas
gaismas līdz mājīgi dzeltenai — gluži kā
tradicionālajām lampām.
Ilgs kalpošanas laiks – līdz
15 000 stundām
Philips LED tehnoloģija pagarina
izstrādājuma kalpošanas laiku līdz
15 000 stundām.
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